Twinkel…
waar elk kind schittert !

N i e u w s b r i e f
februari 2018

Handen uit de mouwen!
We zetten hieronder nog enkele zaken op een rijtje:
-Tijdens deze donkere weken hadden wij extra aandacht voor het dragen van
de fluohesjes. Heel wat kinderen kregen ‘s ochtends een stempel, als beloning voor het dragen van hun fluojas.
Wie zijn fluohesje kwijt is, kan er nog steeds eentje kopen op school.
Agenda

-Opgelet! De politie doet extra controles rond alle scholen in Zomergem.
Aan de school geldt er een snelheidsbeperking van 30km per uur.

Parkeren

kan steeds op de parking of in het Dorp. De parkeerzone vlak voor de school
is ‘s ochtends en ‘s avonds een kiss-and-ride zone. Dat betekent dat je er
kort mag stilstaan om de kinderen naar school te brengen of af te halen. Je
mag er echter niet gedurende een ‘langere’ tijd geparkeerd staan op die momenten.
-Op vrijdag 9 februari vieren wij carnaval. Wie dat wil, mag gerust verkleed
naar school komen. Elke klas houdt een gezellig carnavalsfeestje! Wie zet de
polonaise in ;-)?
-Tijdens de krokusvakantie zijn alle kinderen welkom op school op donderdag
15 februari. Dan komt Patjoepel+ voor een dagje speelpleinwerking.
Deelnemen kan voor een halve of een ganse dag.
-Na de krokusvakantie kunnen we stilaan beginnen verlangen naar de lente…
Dan steken we de handen uit de mouwen om op school alles in gereedheid te
brengen om onze kippen te verwelkomen! Elke klas zal zijn bijdrage leveren: het kippenhok timmeren, de afsluiting installeren, voeding voorzien, …
Elke klas zal in de lente ook een bezoek brengen aan de boerderij, zodat we
ons helemaal kunnen onderdompelen in dit thema!
We houden jullie zeker en vast op de hoogte!
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