NIEUWSBRIEF FEBRUARI
In het midden van de winter
heb ik eindelijk geleerd
dat er in mij een onoverwinnelijke
zomer schuilgaat.
-A. Camus

Beste ouder(s),
Hier zijn we weer met wat informatie over onze school.
Vaak wordt beroep gedaan op ouders om te ondersteunen bij een of andere activiteit. We willen
jullie hiervoor oprecht bedanken. Zo fijn te kunnen samenwerken!

DIGITALE TREIN
We kochten 10 chromebooks bij. Niet om mee te zijn met de digitale trein (dat waren we al;-).
Nee, we merkten dat we niet meer aan de behoeften van alle klassen konden voldoen… we hadden
er meer nodig om de lessen nog beter te kunnen organiseren. Nu hebben we er 20. Joepie!

LEESBOS LAGER
De lente is in zicht. Straks zullen er weer meer kinderen even in een boekje lezen tijdens de lange
middagpauzes. Heb je thuis stripverhalen, leuke prentenboeken, boeken met mopjes, … die je wil
geven? Bezorg ze gerust op het secretariaat. Dankjewel!

WINTERONDERHOUD GROENE SPEELPLAATS
Vorig jaar werden de speelplaatsen “vergroend”.
Na een zeer droge zomer en intens gebruik kunnen deze wel al wat onderhoud gebruiken. Ook zijn
er links en rechts al kleine herstellingen die moeten uitgevoerd worden.
Concreet plant de werkgroep op zaterdag 23 februari een winteronderhoud:

Dode boompjes vervangen door nieuwe

Beperkt snoeiwerk

Terug hangen van metalen beschermdraden

Afscherming maken voor druivelaars

Andere kleine herstellingen
Laat je via speelplaats.slos@telenet.be weten of je kan komen? Een hele dag? Enkel voormiddag?
Enkel namiddag? Een paar uurtjes? Het maakt niet uit, we rekenen op je;-) Dankjewel!

SLOS ZINGT




Schoolfeest zaterdagnamiddag 18 mei (omstreeks 15 u à
15.30 u. Nauwkeurige info volgt nog)
We zingen de pannen van het dak. Samen met jullie!!!
Om beurten neemt een groep kinderen het voortouw. Extra
spannend en uitdagend: we werken niet per klas maar met
gemengde groepen van K2 t.e.m. L6. De peuters en eerste
kleuters zingen wel samen.

CLUB 250, ONZE OUDERRAAD
Er zijn nog twee algemene vergaderingen. Iedereen welkom!

Dinsdag 19 feb.

Dinsdag 7 mei

TELLING 1 FEBRUARI 2019
Het leerlingenaantal van 1 feb. bepaalt hoeveel personeel én hoeveel werkingsmiddelen we
volgend schooljaar kunnen inzetten.

Kleuter: 114 (een stijging van 9)

Lager: 140 (een stijging van 16)

INSTAPPERS


Na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart komen er nog enkele kindjes
bij. Doordat we op 1 feb. meer ingeschreven kleuters hadden dan vorig jaar, zullen we
vanaf de krokusvakantie enkele ‘instaplestijden’ kunnen organiseren. Dat betekent dat er
een paar uur per week een extra kleuterjuf zal bijkomen. Geen overbodige luxe voor K1!



Op 1 feb. startte ook Olivia in het eerste kleuter.
Ieder kind heeft wel iets bijzonders … Wat Olivia een beetje “anders” maakt, laten we haar
graag zelf even vertellen:
Het leven loopt op wieltjes.
Hallo, ik ben Olivia. Ik ben net 2,5 jaar geworden en ga naar het klasje van juf Veerle en
juf Anneleen. Ik ben blij dat ik nu samen met mijn broer Lucas, die in de klas van juf Stien
zit, naar school kan. Zoals jullie misschien zelf al wel gezien hebben, rij ik vrolijk rond in
mijn “caster-karretje” (mijn groene wagentje met “pimpampoentjes”). Dit komt omdat
mijn spiertjes wat zwakker zijn dan die van mijn vriendjes. Zelf rechtstaan en stapjes
zetten lukt me daarom niet. Maar met mijn “castertje” kan ik wel zelf rijden naar waar ik
wil. Net zoals elk ander kindje van mijn klas speel, zing, lach, knuffel, babbel, teken,
knutsel, knip, puzzel, tel, observeer, vertel, ... ik ook lustig mee. Ik vind het dan ook super
fijn om gewoon met alle vriendjes mee te spelen en veel nieuwe dingen te leren. Kortom,
om samen te kunnen groeien en bloeien!

VERKEER



Dankjewel aan alle ouders die hun kinderen verder stimuleren om hun fluohesje te
dragen!
Afzetten en vooral ophalen kinderen: het kan niet anders dan druk zijn op zo’n
moment. De piekmomenten zijn omstreeks 16 u., op woensdagmiddag en op vrijdag
omstreeks 15 u. Veel kinderen worden dan met de auto afgehaald door ouders of
grootouders.
Er kunnen op die momenten onmogelijk voldoende parkeerplaatsen zijn, daar er ook al wat
bezoekers zijn in het woon- en zorgcentrum. Er wordt dus gerekend op gezond
verstand en hoffelijkheid van al onze (groot)ouders.
In de nabije schoolomgeving (Spoorwegstraat en Sint-Arnolduslaan e.a.) zijn er wel
voldoende plaatsen om de auto te parkeren.
Een korte wandeling naar de school
o is voor de chauffeur gezond
o is een voorbeeld in verkeersopvoeding voor de kinderen. Onderschat het niet:
kinderen leren hier meer dan van al onze verkeerslessen!!
o zorgt dat er minder gevaarlijke situaties ontstaan voor de kinderen
Ik word er warempel stil van … het maakt me “triest” als ik keer op keer zie dat
o auto’s gewoon stilstaan op het rondpunt. Daar mag er simpelweg niet
gestationeerd of geparkeerd worden. Het rondpunt dient enkel voor ‘circulatie’.
o auto’s op de parkeerplaatsen van gehandicapten, hulpdiensten, dokters,
ziekenvervoer… gaan staan. Die plaatsen zijn allemaal goed aangeduid. Toch
parkeren onze ouders er ?????
“Er was nergens anders plaats”, hoorde ik al tientallen keren. Dat klopt, wat de
parkeerplaatsen van het WZC en van de school betreft. Maar dat rechtvaardigt niet dat er
op plaatsen, waar het niet toegelaten is, geparkeerd wordt. Dat vertelt alleen dat je verder
van de schooldeur plaats
moet zoeken.
Lieve ouders, er is nu zoveel
frustratie voelbaar en
hoorbaar. En waarom
eigenlijk?? Wie wordt daar in
godsnaam beter van???
Ik blijf geloven dat dit kan
verbeteren …
Ik vraag bij deze nog eens
heel uitdrukkelijk aan alle
(groot)ouders om enkel te
parkeren op de daartoe
bestemde plaatsen. Op
het rondpunt aan het
woon- en zorgcentrum mag nooit gestationeerd of geparkeerd worden.
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Eerste trimester
o Pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen: vrijdag 27 sept. 2019
o Aansluitend een facultatieve vrije dag: maandag 30 sept. 2019
Tweede trimester
o Facultatieve vrije dag: vrijdag 31 januari 2020
Derde trimester
o Pedagogische studiedag= vrije dag voor de leerlingen: woensdag 20 mei 2020

Februarigroet
Anne & team

