Dit is de papieren nieuwsbrief. De volle versie vindt u op onze website en op smartschool.

ICO: Thema van de maand januari:
We gaan op zoek naar wie sfeerknap is deze maand. Wie zorgt voor een goede sfeer, wie heeft hier aandacht voor? Tijdens de
feestdagen zorgen we er vaak voor dat mensen op hun gemak zijn, dat ze kunnen hun hart ophalen in een fijn gezelschap. Dit is een
sfeer die we eigenlijk liever het hele jaar door willen creëren op de school, een sfeer waar we elkaar welkom heten. We wensen elkaar
vaak het beste, maar menen we dit ook echt? Kunnen we dit voor onszelf opbrengen?

MOS
Er zijn 2 ouders die een groengroep voor ouders sturen. Zij willen hiermee het schooldomein helpen
onderhouden en opwaarderen. Speelgroen voor kinderen is een troef! We zijn dan ook blij met alle ouders
die zich tot deze groep willen vervoegen. Je kan Anke (mama van Berre en Dina) en Eva (mama van Mauro en
Noah) aanspreken indien je hen wil steunen. Zij communiceren met het team naar de noden voor de school. Meer info op
de site.

Oudervereniging
Ho ho ho, hebben jullie de kerstman gezien op de kerstrapportavond? De kerstboom werd alvast mooi versierd door de kinderen, de
chili con carne stond heerlijk te pruttelen op het gezellige vuur, .... De laatste dagen van 2017 komen eraan, tijd om gezellig met
vrienden en familie te genieten van de koude winterdagen.
Vanuit de ganse oudervereniging wensen wij jullie het allerbeste voor 2018. Een nieuw jaar boordevol uitdaging en fijne momenten.
Ook in 2018 gaan we er terug tegenaan met een aantal fijne activiteiten: we gaan de uitdaging aan om een papiercontainer te vullen,
als de lente ontluikt plannen we terug ons fijn lenteontbijt, tussenin een rapportavondje en natuurlijk als afsluiter het schoolfeest.
Kortom er zal weer niet stilgezeten worden in 2018.
De afgelopen maanden hebben ook we een zeer fijne tijd gehad met onze directeur ad interim Tim Van Renterghem. Bij deze een
warme dankjewel voor de fijne samenwerking.
Proost op 2018!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is gelukkig met de verkoop van de lukken. De centen
worden goed besteed.

Schoolweetjes




Meester Tim verlaat ons oord en start na nieuwjaar in de 3 beertjes te Beernem. We wensen hem veel succes en bedanken
hem voor zijn inzet.
We willen nog eens extra de aandacht vestigen op het dragen van fluomaterialen gedurende de donkere dagen! Let er op dat
je kind goed gezien naar school komt. Veiligheid top!
Na de vakantie kunnen we Kurt terug verwelkomen en starten de zwembeurten opnieuw.

