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Nieuwsbrief december 2020

FRIETJES!
Op vraagBericht
van de leerlingenraad
zorgen we
dat
van de werkgroep
verkeer
er op vrijdagmiddag 18 december 2020 frietjes
met frikandellen op het menu staan…

Bericht van de werkgroep verkeer…

Onze school heeft in 2020 opnieuw aan verkeers- en mobiliteitseducatie gewerkt, zo maken we van
onze leerlingen veilige en zelfstandige weggebruikers. Als beloning ontvingen wij een bronzen medaille
van Verkeer op school.
Wisten jullie dat onze leerlingen van het vierde leerjaar elk jaar een voetgangersexamen afleggen?
Er wordt verwacht dat een kind van 10 jaar alleen als voetganger in het verkeer kan komen.
Voor een kind van het 6de leerjaar is het de tijd om alleen als fietser in het verkeer te komen. Daar
werken we een schooljaar naartoe om dan in mei /juni het voetgangers-en fietsexamen af te leggen
samen met MIDOW en een groep vrijwillige verkeersmedewerkers.
Wij, als werkgroep verkeer, zijn heel fier op onze medaille!

De ouderraad verkoopt ontbijtpakketten!
Straks kunnen jullie bij de ouderraad ontbijtpakketten met
kerststerren bestellen voor zaterdag 19 en/of zaterdag 26 december
Meer info volgt!

Meebrengen van spullen…Coronaproof
We willen de leerkrachten en leerlingen graag de kans geven om iets van thuis mee te brengen als dat
nodig is voor de les of activiteit. We proberen de spullen toch een aantal dagen vooraf te vragen.
Houden jullie er rekening mee om de spulletjes tijdig mee te geven?

Ook dit jaar doen we mee aan de Warmste Week…Ook dit jaar steunen we Welzijnszorg…
Maar dit jaar koppelen we die twee acties aan elkaar!
Alleen doen we het dit keer anders… Dinsdag 8 december gaan we met ons volledige team en al onze
leerlingen wandelen en lopen voor de Warmste Week en Welzijnszorg. Het team en de leerlingen laten
zich per gewandelde of gelopen ronde sponsoren.
Per ronde verdienen ze iets van etenswaren en zo lopen ze door hun inspanningen een feestmaal bij
elkaar.
We willen op die manier kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben een lekker feestmaal schenken.
Zakjes chips, aperitiefkoekjes, blikken groenten of fruit, doosjes saus, rijst, pasta, koekjes, cake…alles
is welkom. Meer info volgt!
Onze loopschoenen staan alvast klaar!

Een terugblik op de voorbije maand…
Voorlezen voor de kleuters van 2K…Coronaproof!

Zoek de 5 verschillen…

Opzoekwerk…

Onze allerkleinsten…trots op onze flinke peuters!

Neem zeker eens een kijkje op Facebook voor nog
heel wat meer leuke foto’s!

https://www.facebook.com/ginsteschool

