Kerstprikkel 2016
VBA Anzegem, De Verrekijker

We wensen jullie een gelukkig 2017 !

Onze schoolkalender tot aan de krokusvakantie:
23 december: Kerstmusical 5e en 6e leerjaar Centrum – De Stringe
23 december: Kerstnacht in Grijsloke georganiseerd door Ouderraad De Verrekijkers
24 december tot 8 januari: kerstvakantie
13 januari: nieuwjaarsreceptie voor genodigden
19 januari: info-avond voor ouders van zesdeklassers: En nu naar het
middelbaar (19u30 – Spikkerelle Avelgem)
19 januari: theater 3de graad
23 januari: start pannenkoekenactie
24 januari: theater 2de graad
25 januari: pedagogische studiedag – geen schooldag voor kinderen
6 februari : schoolvrije dag
23 februari: theater 1ste graad
25 januari: kleuterhappening – naschoolse sportactiviteit
1 februari: teldag en instapdag startende peuters
3 februari: hockey 3de graad – naschoolse sportactiviteit
8 februari: unihoc voor 5e en 6e leerjaar – naschoolse sportactiviteit
23 februari: levering pannenkoeken
25 februari – 5 maart: krokusvakantie
5 maart: boerderijentocht: mountainbike –en wandeltocht

Welkom bij ons op school
Elise, Thor, Noah-Mathis zetten hun eerste peuterstapjes in de
klas van juf Sarah. Hopelijk voelen jullie je gauw thuis op onze
school.

Piepeloeren!!
voor ouders van startende peuters (geboortejaar 2013)
Ben jij ook al een beetje nieuwsgierig aan het worden naar
jouw nieuwe klasje? Dan ben JIJ van harte welkom om eens
te komen piepen.

De Verrekijker: 5 januari 2017
van 17.00 tot 18.00
Juf Sarah zal klaarstaan om jou met open armen te ontvangen!

Enquête drankbeleid
Met de herfstprikkel werd gevraagd om jullie mening omtrent ons drankbeleid te
delen.
Uit de reacties die we binnenkregen, leiden we het volgende af en kunnen we het
volgende besluiten.
-

Alleen nog water aanbieden: 10

-

Laten zoals het is: 24

-

Ander voorstel: zuivel zoals melk en water, maar geen chocomelk en fruitsap
wegens teveel suiker.
De school wil melden dat het fruitsap van eco-appel, dat aangeboden wordt
in flesjes, geen toegevoegde suikers bevat. De suikers zijn alleen de
vruchtensuikers van het geperste fruit.

We besluiten dus dat de mensen tevreden zijn zoals het drankbeleid nu is.

Veilige schoolomgeving:
Binnenkort worden er verkeersborden gehangen om het éénrichtingsverkeer in de
Blaarhoekstraat duidelijk te maken. Wanneer de borden zijn verlicht, geldt de
éénrichtingsstraat. Wanneer die uit staan, mag opnieuw in beide richtingen worden
gereden.
We merken dat sommige bestuurders de borden nog durven negeren. Vandaar een
warme oproep om zich te houden aan deze verkeersregel. Blijf meewerken om
verkeersdrukte te vermijden en het veilig te houden voor onze zwakke weggebruiker
om en rond onze school.
Er is rekening gehouden met vakanties en vrije dagen zodat de borden enkel op de
dagen dat het nodig is, verlicht zijn.

24e Ename -Boerderijentocht
Mountainbike –en wandeltocht

Zondag 5 maart 2017

Bedankt aan alle sponsors!

