NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2020
Tussen sjaal en muts
is er nog net plaats genoeg
voor haar twee ogen
-Geert De Kockere

Beste ouders,
Hier wat februarinieuws.
Veel leesplezier,
Anne & team

FISCALE ATTESTEN
In februari worden de fiscale attesten voor de opvang in 2019 afgedrukt en meegegeven.
Dit kan echter enkel berekend worden als alle schoolrekeningen betaald werden.
Voor meer info kun je terecht bij line.pauwels@baslos.be
Line is de maandagvoormiddag en de dinsdagnamiddag aanwezig op school.

KLEDIJCONTAINER
Info van onze buren:
Op het domein (ter hoogte van de fietsberging van het WZC) werd een kledijcontainer van Wereld
Missie Hulp geplaatst.
Oude kleren en schoenen kunnen - in een zak - gedeponeerd worden in deze rode container.

PAASEIERENACTIE
Van de overheid krijgt elke school heel wat werkingsmiddelen. De middelen voor kleuter en lager
werden gelijkgeschakeld, wat zeker een stap in de goede richting is.
Jammer genoeg moet elke school nog op zoek naar bijkomende middelen.
We zullen het nuttige aan het lekkere koppelen: volgende week start de ‘paaseierenverkoop’.
Je kinderen zullen de bestelling van familie, vrienden, buren, … tot de dag na de krokusvakantie
kunnen doorgeven. Daarna bestellen we het gevraagde aantal zodat je alles voor de paasvakantie
ontvangt.
Alvast bedankt om hier aan mee te werken!

ZIEKE KINDEREN
De winter is in het land (alhoewel;-)
Het is traditioneel een periode dat kinderen wel eens ziek vallen. Mogen we met aandrang
vragen om kinderen die ziek zijn (ev. koorts hebben) niet naar school te sturen?
Een ziek kind is nergens beter dan thuis. Op school kan het anderen aansteken en de leerkracht
heeft de handen vol met andere taken in de klas.
Van een kind dat op school ziek wordt, proberen we de ouders te verwittigen.
Dankjewel voor jullie medewerking.

MUSICAL
Traditiegetrouw brengen de leerlingen van L5 en L6 tweejaarlijks een musical op de planken.
Op maandagnamiddag 25 maart of woensdagvoormiddag 27 maart zijn er voorstellingen voor onze
leerlingen en voor buren uit het WZC.
Er zijn 3 voorstellingen voor ‘het grote publiek’: vrijdagavond 27 maart, zaterdagavond 28 maart,
zondagvoormiddag 29 maart.

CLUB250, ONZE OUDERRAAD





EHBO VOOR KINDEREN
o Dinsdag 11 feb., 19 u.
ALGEMENE VERGADERING
o Donderdag 20 feb., 20 u.
FUIF 250
o Zaterdag 25 april. Info volgt
CLUB 250, RUNNERS

“We starten 2020 direct met het uitvoeren van een goed voornemen: we richten
een loopgroep op. Samen eens gaan lopen, tips en raad met elkaar delen, routes
uitwisselen, ...
Wil je 2020 sportief inzetten of wil je even zien waar dit naartoe gaat? Word dan
vrijblijvend lid van onze nieuwe groep!”
o Zie Facebookpagina van Club 250, ouderraad Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat
VOETBAL:
o Zaterdag 13 juni
o



VOORUITBLIKKEN … ENKELE DATA OM TE NOTEREN




Dit schooljaar
o Krokusvakantie: van zaterdag 22 feb. tot en met zondag 1 maart 2020
o Paasvakantie: van 4 tot en met 19 april 2020
o Vrije dag: Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
o Pedagogische studiedag: woensdag 20 mei 2020
o Vrije dagen: Donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020
o Maandag 1 juni 2020 = pinkstermaandag, vrije dag
Schooljaar 2020-2021: nog onder voorbehoud
o Pedagogische studiedagen: vrijdag 2 oktober 2020 en woensdag 12 mei 2021
o Vrije dagen: maandag 5 oktober 2020 en dinsdag 25 mei 2021

RESULTATEN VOGELTELWEEK VOOR SCHOLEN
Trots op de leerlingen van L5 die deelnamen aan de Vogeltelweek voor Scholen. Hieronder wat
resultaten voor Vlaanderen.
Bij ons werden er vooral kleine zangvogels gespot (koolmees, pimpelmees, vink, roodborstje, …).
Dat is eerder uitzonderlijk op een speelplaats, maar komt doordat er hier veel groen (in de buurt)
is.

