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Ter herinnering… op woensdag 21 november
is er geen school (pedagogische werkdag)

Beste ouders
Ter herinnering: Water drinken…
Voldoende water drinken is noodzakelijk om de cognitieve functies te ondersteunen.
Het kan ook symptomen als hoofdpijn, prikkelbaarheid en hyperactiviteit
voorkomen.
Het blijkt dat schoolgaande kinderen gemiddeld onvoldoende drinken.
75% van de lagereschoolkinderen zou bij aankomst op school onvoldoende vocht
binnen hebben.
Hier willen wij, als gezonde school, mee helpen verandering in brengen! De
kinderen zullen geen melk, chocomelk of fruitsap meer kunnen drinken na de
herfstvakantie. Ze zullen wél de ganse dag door water kunnen drinken.
Vanaf wanneer? Maandag 5 november. Wat verwachten we dat de kinderen mee
hebben? Bij voorkeur een genaamtekende drinkfles. (Er zijn ook drankfonteintjes
op de speelplaatsen).
,
Week van de grootouders…
De waarde van grootouders is in vele gezinnen onnoemelijk groot. Je ziet al aan de
schoolpoort hoeveel oma's en opa's hun kleinkind komen ophalen.
Daarom vinden wij het belangrijk om hen in de week van de grootouders extra in de kijker
te zetten. Op
vrijdagnamiddag 16 november willen alle kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar
hun grootouder(s) in parochiezaal DE SCHAKEL verrassen. U vindt de uitnodiging op de
keerzijde van deze nieuwsbrief.
Is mijn fiets in orde?
Op vrijdag 15 oktober was er fietscontrole door de politie van Roeselare. Héél
wat fietsen waren niet in orde. Hieronder vindt u hoeveel én welke tekorten
werden vastgesteld.
Wij vragen met aandrang om als ouder regelmatig de fiets van je kind te
controleren. De donkere dagen komen eraan… Fluohesjes niet vergeten!!!
Zijn ze genaamtekend? Dank!

Op stap naar de boekenbeurs.
Op donderdagnamiddag 8 november bezoeken de kinderen van klas 6 de boekenbeurs in de Broederschool
te Roeselare. De kinderen maken kennis met de schrijver Guy Didelez.
De inkom bedraagt 3,5 euro en wordt verrekend met de volgende factuur.
Verloren voorwerpen.
Na 2 maanden hebben we al heel wat verloren voorwerpen. Voor élk verlof (herfstkerst- krokus-paas- en grootverlof) zullen de verloren voorwerpen uitgestald worden
onder het afdak van de grote speelplaats. Het is heel handig wanneer jassen,
mutsen, sjaals, handschoenen genaamtekend worden.
Tot zaterdag op de COMEDY NIGHT in DE SCHAKEL?
Groeten
Dirk Berghman

