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Nieuwsbrief oktober 2020
Dankjewel
gemeente
Oostrozebeke!
Nieuwe verlichting en twee hippe figuren aan de school trekken de aandacht van de chauffeurs en maken
hen attent op overstekende kinderen.
Dankjewel gemeente Oostrozebeke om samen met ons te werken aan een veilige schoolomgeving!

Dankjewel oudercomité…
voor het nieuwe meubel in Pluto!
voor het sponsoren van turn-T-shirts en het zwemmen!
voor jullie bijdrage aan de bosklassen
en de toffe attenties en leuke foto’s van de communies!

Dankjewel ouders
om jullie mondmasker te
dragen bij het brengen en
halen van jullie kinderen!

We kijken al uit naar de Spokentocht die jullie voor onze kinderen
organiseren op vrijdag 30 oktober!

Fluohesjes…zichtbaar in het verkeer!
Denken jullie er ook aan om de kinderen altijd een fluohesje aan te doen?
Onze jongsten geven alvast het goede voorbeeld!

Vaardige, veilige en handige fietsers!
In de turnles oefenden alle klassen samen met juf
Katelijn en juf Hanne hun fietsvaardigheid.
In de derde kleuterklas wekte een kapot steunwieltje de
nodige belangstelling.
De kinderen konden zelf de herstelling uitvoeren, dankzij
de hulp van juf Hanne.
Knap gedaan jongens en meisjes!

Nieuws van onze sportjuffen…
De loopwedstrijd van MOEV en de aansluitende pannenkoekenbak en prijsuitdeling gaan dit schooljaar niet
door. De organisatie is in handen van middelbare scholen en zij mogen voorlopig geen extra activiteiten
plannen…

Proficiat
eerste
communicanten
en
vormelingen!

Bebat… laat die batterijen maar
komen!
Ook in oktober verzamelen we verder batterijen op
school!
Tot 31 oktober krijgen we per ingezamelde
kilo lege batterijen 2 punten in plaats van 1.
Die punten kan de school inruilen voor leuke spullen
uit de Bebat webshop.

Lekker en gezond… kiwistickertjes sparen!
Vanaf nu tot 16 december
sparen we de stickertjes van op de gele en
groene kiwi’s.
Je kan de stickertjes op een plastieken mapje of
zakje kleven en meegeven met je kind.
Hiermee sparen we voor supertoffe kiwiballen!

We zijn er in september meteen dolenthousiast ingevlogen!
Geniet nog even mee…

Kalender oktober

