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

ICO: Thema van de maand mei: Fairplay is okay!
In de maand mei leggen we de focus op eerlijk zijn.
Fairplay is fijn op het voetbalplein. We proberen eerlijk met elkaar te spelen tijdens de speeltijden en de
opvang.
Denk aan je lampje in het kampje. In de bosjes proberen we fijn te spelen en tonen we respect voor iedereen en voor wat
anderen gebouwd hebben.

MOS
Nu de paasvakantie achter de rug is beginnen de groene vingers weer te kriebelen. Onder een stralende zon werd
op zondag 22 april de buitenklas en alle andere nieuwe verwezenlijkingen plechtig geopend onder het
belangstellend oog van pers, burgemeester en schepencollege. Dank aan de vele helpende handen om dit mooie project uit
te bouwen.
Intussen maken de leerlingen gretig gebruik van alle nieuwe MOS-spelen. Enkele klassen zijn ook al gestart met zaaien in de
moestuin. Ook al benieuwd naar onze groeisels?

FAIR
TRADE
Op 4 mei zetten we Eerlijke handel in de kijker. Dit doen we door middel van een spel op onze fair tradedag.
Op deze dag laten we de leerlingen reflecteren over eerlijk handel drijven en dragen wij ook ons steentje bij.
We sluiten die dag af met een markt. Ouders, grootouders, … zijn welkom op de markt vanaf 14.15u. Er zijn
allerlei activiteiten voorzien voor jong en oud in het thema chocolade en sinaasappel. Wie graag wil helpen op deze dag, kan
dit ook laten weten aan juf Elisa of juf Joy.

DE LEERLINGENRAAD
Hallo iedereen,
Wij met de leerlingenraad hebben veel geld ingezameld op het vorige oudercontact. Daarmee gaan we nog meer speelgoed
kopen voor op de speelplaats.
We hadden nog fruitsap van de Wereldwinkel over en we hebben het verkocht aan de Mos-ouders om te schenken op de
receptie van de Groendag op 22 april 2018.
Zij hebben het allemaal opgedronken.
Groetjes de leerlingenraad.

SCHOOLWEETJES




Tijdens de maand mei kunnen we genieten van enkele verlengde weekends. Er is geen school op maandag 30
april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei, maandag 21 mei en dinsdag 22 mei!
De zwembeurten van L5 en L6 vervallen en worden gegeven aan L1 en L2. L5 en L6 gaan vanaf maandag 14 mei
met de fiets naar de bib. Dit zal om de 2 weken doorgaan.
Op 2 juni houden wij ons schoolfeest. Het thema is ‘De Glimlach draait door’. De show start om 14 uur. Gelieve tijdig
aanwezig te zijn.

