Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

16 maart 2018

Beste,
Op woensdag 28 februari hebben onze vierdeklassers het prima gedaan op het
trefbaltornooi te Roeselare. Proficiat en dank aan hen en de (turn)leerkrachten!
Op donderdag 15 maart 2018 nemen 26
secundaire scholen en evenveel lagere scholen in heel
Vlaanderen gelijktijdig deel aan de actiedag “SOS Schilder
op School”. Deze actie wil het schilderonderwijs positief
onder de aandacht brengen.
Ook onze school neemt deel!
27 leerlingen onze school en het Vrij Technisch Instituut
van Roeselare maken samen een kleurwand van 20 m².
Het zijn de leerlingen van de afdeling schilderwerk en decoratie van de secundaire school die
onze 6de- klassers wegwijs maken in schildertechnieken.
In de week van maandag 19 maart tot en met vrijdag 23 maart mogen de
kinderen van het lager hun rolschaatsen, skeelers, steppen of waveboarden meebrengen.
Wil er voor zorgen dat het materiaal van je kind genaamtekend is en dat
je kind op een veilige manier kan sporten.
Het materiaal mag op school gedurende die week ‘overnachten’ op een
veilige plaats.
Broederlijk Delen: Misschien heeft je kind reeds thuis verteld dat
wij dit jaar op stap gaan met Conrad (voor de kleuters) en Allan
(voor het lager) uit Oeganda. We leren het dorp en hun vrienden
kennen. Broederlijk Delen onderstreept haar typische aanpak:
ervoor zorgen dat groepen mensen in het Zuiden hun eigen
plannen kunnen uitvoeren in hun strijd tegen armoede en
systemen van onrecht.
Het 5 de leerjaar organiseert, zoals elk jaar, een sponsortocht
(dit jaar wordt deze georganiseerd op donderdagnamiddag 29
maart).
Meer info ontvangen deze kinderen in de klas.
Verder organiseren wij op vrijdag 30 maart voor alle kinderen
(behalve eerste kleuter A en B) een solidaire maaltijd. Dus ook
voor wie gewoonlijk NIET op school blijft eten. Het wordt dit jaar
opnieuw een rijstmaaltijd met kip en groentjes. Iedere
deelnemer van het lager betaalt het gewoon bedrag voor een
warm middagmaal. We hopen om zo met uw financiële steun hulp te bieden en te kunnen
delen met de mensen uit Oeganda. (Zie strookje op de keerzijde van deze brief - komt op
volgende factuur.
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Na het paasverlof…
De kinderen van de 3de graad zullen op dinsdagnamiddag 17 april een
jongerenconcert bijwonen in de kerk te Roeselare. Traditiegetrouw zullen
in een gevarieerd programma instrumenten zoals orgel, panfluit,
trompetten, alpenhoorn, zélfs een tuinslang,… aan bod komen. Met
behulp van een prettige didactische aanpak & live camerabeeld op groot
scherm, nemen 3 topmuzikanten de kinderen mee op een boeiende tocht
van klassiek tot rock, van renaissance tot filmmuziek. De prijs bedraagt
2,50 euro per leerling en komt op een volgende factuur. Dit evenement past perfect binnen
de eindtermen muzikale opvoeding voor de hoogste graad van het basisonderwijs!
Wij trekken er naar toe met de fiets. We starten om 13.05 u. We zorgen voor een goede fiets
(liefst mét fietsslot) en vergeten zeker ons fluohesje niet! We zoeken nog een 6 tal
(groot)ouders om mee te helpen de kinderen te begeleiden. Zij mogen vanzelfsprekend ook
gratis genieten van het optreden. Wil je naam opgeven bij de leerkracht.
Op donderdag 19 april trekken de kleuters (behalve het derde kleuter) naar de kinderboerderij
Hoeve ter Kerst te Gits. (meer info volgt)
Op donderdag 24 april is er sportdag voor de kinderen van de klassen 5 en 6 (meer info
volgt).
In de ‘verre’ toekomst… U weet reeds dat er op zondag 3 juni schoolfeest is.
Wat begin september nog niet gepland was:
de ‘Sint-Lodewijksvrienden’ (ouderraad)
organiseert op zaterdag 2 juni een
‘stratenloop’ in Beitem.
Voor de allerkleinsten is er kleuterloop (150
meter). Voor de kinderen van het lager zijn
er verschillende afstanden naargelang de
leeftijd van de kinderen. En… ook voor u,
(groot)ouders wordt een parcours
uitgestippeld!
Meer info verneem je kort na het paasverlof.
Op maandag 30 april en dinsdag 1 mei is er geen school
groeten, Dirk Berghman


S O B E R E M A A L T I J D– S T R O O K J E
(Geldig voor iedereen eerste kleuter A en B)
NAAM:........................................ VOORNAAM:……………............................ KLAS: ...............
neemt deel / neemt geen deel AAN DE SOBERE MAALTIJD OP VR. 30 maart
handtekening ouder
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