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Begin september startte het nieuwe
schooljaar. Een jaarlijks terugkerend fenomeen waar onze school mee te maken
heeft, zijn foutparkeerders. Heel wat ouders brengen en halen hun kinderen met
de auto naar en van school. Het is uitnodigend om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te parkeren om er zeker van te zijn dat je eigen kind niet te ver
moet stappen en veilig de schoolpoort bereikt. Jammer
genoeg wordt de situatie er voor andere kinderen en
fietsers een stuk minder veilig door.
De politie controleert ook dit jaar weer in alle schoolomgevingen. Wie de verkeersregels overtreedt, riskeert
een boete.
We willen u dan ook vriendelijk vragen om uw wagen
reglementair te parkeren en de afstand tot de schoolpoort te voet te overbruggen. Een tip : De rij van de
Marksesteenweg gaat via de kluifrotonde. U kan uw
kind opwachten op de parking van het Nelson Mandelaplein (CVO Miras) waar een uur gratis geparkeerd
kan worden.
Het mosselfeest komt er aan!
Klik op afbeelding om in te schrijven!

Start van de lessen
Dankzij de goede afspraken die
door zowel onze leerlingen als
hun ouders worden nageleefd,
verlopen de start en het einde
van de lessen op een rustige manier.
Een extra dank om jullie kinderen, ondanks de parkeerproblemen, tegen 8u25 naar school
te brengen, zodat de lessen om
8.30 stipt kunnen starten.
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THUISRIJEN
Rij Marksesteenweg
(‘s middags en ‘s avonds)
We verlaten de school en gaan
rechts tot aan het rondpunt. We
steken in beide richtingen over (aan
de overkant van het park en langs de
kant van het park). We stappen de
Magdalenastraat in en gaan richting
de kluif aan de Appel. Daar steken
we over en gaan verder via de Hendrik Consciencestraat tot aan het
rondpunt. Daar steken de kinderen
over en gaan naar het Robbeplein,
waar de rij wordt ontbonden.
Rij Minister Vanden Peereboomlaan
(enkel ‘s avonds)
We verlaten de school en gaan naar
links. Dan nemen we onmiddellijk
opnieuw links en komen we in de
Vanden Peereboomlaan. We stappen tot het zebrapad en steken over
naar de Mgr De Haernelaan. Via de
rechterkant van de straat wandelen
we tot de Aalbeeksesteenweg, waar
de kinderen een laatste keer worden
overgestoken. Daar wordt de rij ontbonden.
Rij Felix de Bethunelaan
(enkel ‘s avonds)
We verlaten de school en gaan links
tot aan het rondpunt. We steken de
straat over en vervolgen onze weg
tot aan de verkeerslichten. Daar worden de kinderen een laatste keer
overgestoken en wordt de rij ontbonden.
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De werken op de speelplaats kunnen op heel wat belangstelling rekenen bij onze leerlingen. Met
veel bewondering zien ze dagelijks hoe de kraanmannen hun bulldozers behendig onder controle
houden en de speelplaats langzaam in de juiste vorm gieten. Voor heel wat kinderen is dit een eerste kennismaking met de wereld van techniek. In het tweede leerjaar grepen ze de kans om zelfs
nog een stapje verder te gaan ...

Donderdag bracht het tweede leerjaar een bezoek aan de bouwbeurs Matexpo. We werden er hartelijk
ontvangen en kregen een leuke rondleiding. Allerlei kranen – de ene al wat hoger dan de andere – en
vrachtwagens kruisten ons pad. Dat was indrukwekkend. De vele standhouders trakteerden ons op
heel wat gadgets. Best wel handig dat we op het einde zelfs een bouwemmer kregen om al die spullen
in op te bergen... We mochten ook zelf eens achter het stuur van een vrachtwagen kruipen (hoog!) en
kregen nog een broodjesmaaltijd aangeboden.
Alvast hartelijk dank aan de papa van Maxime voor deze boeiende voormiddag. We keken onze ogen
uit en voelden ons echte VIPS! Voor wie ook nieuwsgierig is: deze derde grootste vakbeurs van Europa
vindt dit weekend plaats in Kortrijk Xpo.
Grote vreugde in de vossenklas K1B. Cas kreeg er een
lief broertje bij. Proficiat aan de trotse familie!

KLASFOTO

Juffen, maak tijdig een afspraak met de kap-

per, want op 11 oktober komt de fotograaf voor de jaarlijkse
klasfoto. In het zesde leerjaar wordt ook een pasfoto gemaakt.

Fruitverdelers gezocht
De fruitactie gaat opnieuw van start op vrijdag 4 oktober en
loopt tot half december. Indien u graag meehelpt om het
fruit te verdelen en naar de klassen te brengen , kan u contact opnemen met het oudercomité via Ellen.
vanantwerpen.ellen@gmail.com

