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Wij stellen ons even voor …
Ons slaapklasjes-team
( Renée, Lize, Yessie, Manon, Romy,
Noor en Wout)

• bezoek onze facebookpagina:
www.facebook.com/ginsteschool

zet ’s middags de bedjes klaar en
helpt de peutertjes hun schoentjes
uitdoen.
Ons groen-team

Jaarlijkse

(Jasper, Tuur, Kasper, Matice, Warre
en Alice)

pannenkoekenverkoop
gaat terug van start! Wij

zorgt ervoor dat onze mooie tuin
netjes blijft!

kijken uit naar uw bestelling.

DANK JE WEL AAN ZOVEEL HELPENDE HANDEN !!!!

Grote spaaractie IN KW
sparen jullie mee? Zowel

Nieuwe bewoner

punten voor de
Sedert begin dit
schooljaar
hebben we er
een nieuwe
bewoner bij J :
Mariëtte, de kip

sprookjesdag als voor
sportmateriaal zijn welkom!

We gaan voor een school vol fluo
Met mijn
fluojasje
aan, kan
ik veilig
de weg
op gaan.

Fluojasje
aan,
goed
gedaan
!

Op school starten we de actie : we gaan voor een
school vol fluo! Deze actie komt ter vervanging van
Helm op! Fluo top!
Met de wintermaanden op komst is het nodig dat uw
kind zich veilig kan begeven in het verkeer. Met een
fluohesje aan maakt uw kind zich beter zichtbaar op
straat.
Alle klassen nemen deel aan de actie van de fluojas.
Per klas kunnen de kinderen fluostickers verzamelen.
Op geregelde tijdstippen kunnen de winnende
klassen rekenen op een beloning, aangeboden door
de school en het oudercomité.
Kinderen met de fiets beschermen zich ook extra met
een fietshelm op: helm op, fluo top !
We rekenen ook op uw medewerking om uw kind aan
te moedigen.de fluojas dagelijks aan te trekken.

Startdag: Afval? Ten aanval!
Met dit nieuwe jaarthema willen we de kinderen bewust
leren worden om zorgzaam om te gaan met ons milieu.
Maandelijks zetten we terug iets anders in de kijker. In
oktober starten we met het juist composteren, in
samenwerking met de milieudienst.

Kom naar de Kinderuniversiteit op zaterdag 27 oktober in Kortrijk
Ben je tussen 8 en 13 jaar? Dan kan je gratis een boeiende en leerrijke dag beleven op de Kinderuniversiteit.
Je krijgt les in een auditorium waar echte professoren je iets leuks gaan bijleren. Daarna is het aan jullie om de handen uit
de mouwen te steken tijdens één van de vele boeiende workshops.
Onder het overkoepelende thema ‘Een betere wereld’ ontdek je of we ooit allemaal robotmensen zullen worden of hoe
de astronaut van de toekomst er zal uitzien. Vang de zon in een potje en zet hem om in elektriciteit of maak eetbare
parels van algen! Ontdek hoe je zelf slijm maakt of een waterraket bouwt. Of ontrafel met een stratego-spel hoe je kanker
kan bestrijden.
De Kinderuniversiteit gaat door in Kortrijk op zaterdag 27 oktober. Je kan zelf kiezen of je je enkel voor een voor- of
namiddag inschrijft of voor een volledige dag.
Voor meer informatie kan je terecht op de website www.kuleuven.be/kinderuniversiteit.
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