Agenda…
01.05.2018:

Feest van de Arbeid = geen school !

03.05.2018:

Schoolreis “Olmse zoo”

03.05.2018:

Medisch schooltoezicht

(nm)

1ste leerjaar

07.05.2018:

Medisch schooltoezicht

(nm)

1ste kleuterklas

09.05.2018:

“Mama-doe-dag”

10.05.2018:

Hemelvaartsdag: geen school

1ste kleuterklas

kleuterschool

11 kinderen van het 2de leerjaar doen hun Eerste Communie.
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd om deze mooie viering bij te
wonen, om 10.30 uur in de kerk van Bergom.
11.05.2018:

Brugdag: geen school

14.05.2018:

Schoolreis “Planckendaal”

18.05.2018:

Schoolreis “Plopsa Hasselt”

21.05.2018:

Pinkstermaandag = geen school !

2de + 3de kleuterklas
1ste + 2de leerjaar

22.05.2018:
Sportdag kleuterschool
Meer info via kleuterweetjes
27.05.2018:

SCHOOLFEEST !!!

U komt toch ook?
Een uitnodiging hiervoor krijg je in de loop van deze maand!
28.05.2018:
sportdag
29.05.2018:
fietsexamen
29.05.2018:
Leeruitstap Hidrodoe
30.05.2018:
Fietsbehendigheid + parcours
Wij komen die dag met de fiets naar school.
31.05.2018:

Bezoek bib

lagere school
6de leerjaar
3de + 4de leerjaar
4de + 5de leerjaar
lagere school

Onze school antwoordt…
 Nieuwe vloer
De garage aan de kleuterschool doet reeds jaren dienst als
inkom en toegang naar de speelplaats van onze kleuters.
Vanuit veiligheidsstandpunt merkten we twee problemen:
1. Dit was een epoxyvloer die zeer glad was afgewerkt. Dit
zorgde vooral tijdens de winter- of regenperiode voor
een probleem omwille van gevaar tot vallen.
2. De vroegere toegang tot de “smeerput” moest dringend
aangepakt worden omwille van de aantasting van het
hout.
Sommigen onder jullie hebben het resultaat reeds gezien.
Er werd een stalen en permanente bekisting gelegd op de
smeerput en de ganse garage heeft een nieuwe antislipvloer
gekregen. ( Over kleuren valt niet te discussiëren  ).
We hopen zo onze verantwoordelijkheid te hebben genomen,
om te investeren in de veiligheid van onze kinderen en ouders
en om eventuele valpartijen in de toekomst te voorkomen.
 verkeersveiligheid
Uit onze “enquête voor ouders” kwam naar voor dat vele
ouders de verkeersveiligheid rondom onze school heel
belangrijk vinden. Daarom werd een plan uitgewerkt met
verschillende voorstellen van kleine en grote aanpassingen.

Ook ons oudercomité wil de opbrengst van de laatste
ontbijtactie spenderen ten voordele van de verkeersveiligheid.
Er zullen kleurrijke en kindvriendelijke materialen geplaatst
worden op de meest kritische (kruis)punten aan en rond de
school. Indien ons voorstel goedgekeurd wordt door de
gemeente, onze aanvraag moet nog ingediend worden, zal
tegen september 2018 de eerste fase zichtbaar zijn op de
belangrijkste en meest gevaarlijke plaatsen. Het schooljaar
nadien 2018 - 2019 gaan we dan voor fase 2 ! we moeten de
aankoop spreiden over meerdere jaren aangezien de kostprijs
voor deze materialen vrij hoog is.
 Curieuze Neuzen Vlaanderen ?

CurieuzeNeuzen is het grootste burgeronderzoek naar
luchtkwaliteit ooit.
CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek
waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Onder
leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers
data over luchtkwaliteit. Zo helpen ze mee om een uitdagend
wetenschappelijk probleem op te lossen. De bedoeling is om
luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te
brengen, zowel in de stad als op het platteland.
20.000 Vlamingen meten de luchtkwaliteit in hun straat.
Onze school werd ook geselecteerd !! Zo zullen we vanaf
september 2018 een gedetailleerd verslag ontvangen over de
luchtkwaliteit rond onze school. Benieuwd ? Wij wél !
Meer informatie vindt u op de website van CurieuzeNeuzen.

Werd er iets meegegeven met je kind ?
 70-jarig bestaan Chiro Herselt
 Openluchtspektakel ‘Ten Velde’

