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Inschrijven broertje of zusje geboren in 2017
De oudsten van onze school, van de peuterklas t.e.m. het tweede leerjaar, kregen vandaag een brief mee naar huis waarin gevraagd wordt of
uw kind een broertje of zusje heeft, geboren in 2017. Wij willen u vragen om het strookje dat zich bij de brief bevindt in ieder geval aan ons
terug te bezorgen tegen vrijdag 25 januari 2019.
Het is heel belangrijk, want de voorrangsperiode voor de inschrijving
van broertjes of zusjes van geboortejaar 2017 vindt plaats van maandag
11 februari 2019 t.e.m. vrijdag 22 februari 2019.
In de klassen L3 t.e.m. L6 wordt een rondvraag gedaan door Juf Annemie, de zorgcoördinator. Zij zal de brief bezorgen aan de kinderen die
melden dat ze een broertje of zusje hebben geboren in 2017.
Als u toch een kindje hebt geboren in 2017 en u hebt op geen enkele
manier een brief van ons ontvangen, gelieve dan de brief te komen ophalen in het secretariaat. Alvast bedankt.
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Dikketruiendag
Te koud? Te nat? Te veel wind?
Komaan! Tijdens de 15e editie
van Dikketruiendag fietsen we
als échte flandriens naar school voor een beter klimaat.
Als je de auto inruilt voor de fiets, dan daalt de uitstoot van CO2 en fijn
stof en is er minder lawaai. Maar liefst 58 % van de Vlamingen die vandaag pendelen met de fiets, doet dat voor een beter leefmilieu.
Steek deze klimaatflandriens een hart onder de riem en fiets mee tot
op Dikketruiendag, dinsdag 12 februari 2019.
Smeer je kuiten in en doe mee!
Ook onze school doet mee! Het is NIET onze bedoeling om de kinderen te ‘verplichten’ om te voet of met de fiets te komen, maar wel
om hen wat aan te moedigen. De actie loopt sinds deze week!

Vorige week vrijdag eindigden Maxine, Fien,
Nouhaila, Darcio, Pierre-Eugène en Daan op de
tweede plaats tijdens het korfbal evenement in
de Lange Munte. Good job!

Familienieuws
Jakob (K2/3A) en Theo (K1A) poseren heel fier voor hun zusje
Suza. Hierbij onze oprechte gelukwensen aan de familie met de
schattige, lieve baby!

Bestel nu je tickets voor de
Paulus Generations Party
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Vrijdag 15 maart is het zover. Dan organiseert Speel Groen samen met
Sint-Paulus de nu al legendarische Paulus Generations Party in JC
Tranzit. De opbrengst gaat integraal naar de heraanleg van de
speelplaats van Sint-Paulus.
De feestavond start om 16 uur. Dan bouwen de kinderen van Paulus het eerste feestje
op de kids party. Radio Paola Soundsystem verzorgt de dans en de muziek tot 18u. De
kinderen vertrekken vanop school onder begeleiding van leerkrachten. Een ticket kost
5 euro en daar komen ook al twee drankjes bij. De fuif gebeurt onder toezicht van medewerkers van Speel Groen en leerkrachten. Ouders zijn natuurlijk welkom om een
drankje te nuttigen. De toegang van voor de ouders is op dat moment gratis.
Ten laatste om 18u mag u als ouder uw kind(eren) terug ophalen aan JC Tranzit.
’s Avonds gaan alle remmen los voor de ‘grote mensen’. Dj’s MICH!, Dave Martijn en DJ
Dowé zorgen voor instant feestgedruis en onweerstaanbare beats. De deuren van JC
Tranzit openen vanaf 20u30 en het feestje start met een happy half-hour van 21u tot
21u30. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de deur 10 euro.
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U kunt tickets aankopen via
deze link of via de mensen van Speel Groen vzw.
OPGELET: JC Tranzit is een ‘safe party zone’. Dit betekent dat u
als volwassene enkel toegang krijgt tot de zaal indien u zich
aanbiedt met uw e-ID-kaart. Deze wordt gescand.
Zonder deze kaart krijgt u geen toegang tot de zaal.
Volg het speelplaatsproject via facebook of via de blog

Steun het speelplaatsproject via Trooper
Steun de bouw van de nieuwe speelplaats nu ook vanuit uw zetel. Dit kan door al uw online aankopen
te doen via www.Trooper.be. Bij elke online aankoop die u via Trooper en via een pc (dus geen app)
plaatst bij bijv. Coolblue, As Adventure, Collishop, Plopsaland, Booking, Bellewaerde enz krijgt het
speelplaatsproject een percent van uw aankoop zonder dat het u extra kost. Als dat niet fantastisch is!
De lijst van al deelnemende winkels en sites vindt u via deze link. Op de website van Trooper tikt u de
zoekterm ‘Speel Groen vzw’ in en zo komt u op onze pagina terecht.
Troop mee voor een groene speelplaats!

