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Beste ouders
Drank op school (choco, fruitsap, melk)
Na het herfstverlof (vanaf ma. 5 november) bieden wij niet langer choco(melk) en
fruitsap aan. We willen als gezonde school zoveel mogelijk suikerhoudende
dranken op school vermijden. We ondervinden ook dat de kinderen (vooral
onze allerkleinsten) minder eetlust hebben wanneer ze in de loop van de
voormiddag een fles choco, fruitsap of melk hebben gedronken.
We laten alleen toe dat er op school water wordt gedronken: op school hebben
we drankfonteintjes en de kinderen mogen ook water meebrengen van thuis in
een genaamtekende drinkbus of plastic flesje.
Het wordt sterk aanbevolen dat kinderen minstens 1 liter water per dag drinken. Daarom kan uw kind de
hele dag door water drinken op school.
Ook ’s middags is alleen water toegelaten. Wie boterhammen eet, kan verder soep verkrijgen.
Dierendag.
Op vrijdag 5 oktober zetten we de dieren in de kijker (Werelddierendag op 4 oktober).
Alle kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het derde
leerjaar mogen op die vrijdag een (lievelings)dier meebrengen. Let
wel: geen honden a.u.b. tenzij in afspraak met de leerkracht. In de
klassen worden de dieren dan ‘tentoongesteld’ en alle kinderen van de
verschillende klassen kunnen dan de verschillende dieren
bewonderen.
Wie ‘s middags op school eet, mag zijn dier ‘s morgens al
meebrengen; wie ‘s middags naar huis gaat, brengt z’n dier best pas
‘s middags mee. Zorg indien nodig voor een goed sluitende kooi!
Veilig verkeer
Info vanuit de ouderraad: het is weer zover ... onze fluo-actie komt eraan! Zoals jullie kunnen zien is het in
de ochtend al langer donker en het weer wordt er ook niet beter op. Zo
wordt het voor de kinderen ook minder veilig op weg naar school. Daarom
organiseren de Sint Lodewijksvrienden zoals de voorbije jaren opnieuw
een fluo-actie om de kinderen, maar ook de ouders aan te moedigen om
'goed gezien' naar school te komen.
Daarom vragen wij jullie, zorg dat jullie kind(eren) hun fluo-hesje aantrekken
om naar school te komen.
Voor we met de actie starten gaan we in alle klassen rond om ervoor te
zorgen dat IEDEREEN in het bezit is van een jasje. Er worden ook dit jaar
weer leuke prijzen uitgedeeld
Samen met Fred Fluo maken we er een veilig schooljaar van.
Fiets in orde? In de loop van oktober worden de fietsen door de politie gecontroleerd.
Kiss and ride. Om 's morgens alle drukte aan de schoolpoort te vermijden, kun je je kind laten uitstappen
op de parking aan de kerk. Dit is vooral bedoeld voor de oudste kinderen die met de wagen gebracht
worden. Zij kunnen dan (te voet) de ingang van de school bereiken via het voetpad voor de kerk ofwel via
het wegje dat leidt via het krachtballokaal naar de schoolingang.
Wil in geen geval je auto op de busstrook parkeren om je kind tot op de speelplaats te begeleiden. De
busstrook mag wel even gebruikt worden om je kind te laten uitstappen en dan onmiddellijk weer te
vertrekken.
‘s Avonds dient u op een andere plaats te parkeren om uw kind bij de poort op te halen. Wij dringen er op
aan om dit echt te respecteren. Zegt u het ook door aan familieleden die uw kind ophalen?
Op maandag 8 oktober is er een begeleide verkeerswandeling (door de politie) voor het TWEEDE
leerjaar.

Medisch schooltoezicht
Op maandag 2 oktober was er medisch schooltoezicht voor de kinderen van klas 6 op school (deze
consulten beperkten zich tot het wegen en meten van de kinderen).
Op dinsdag 9 oktober is er medisch schooltoezicht voor alle kinderen van klas 1 op het centrum te
Roeselare.
Week van het bos Op donderdag 11 oktober trekken alle kleuters
en de kinderen van het 1ste leerjaar naar het sterrebos ter
gelegenheid van de jaarlijkse ‘week van het bos’. We zijn
benieuwd of we weer zo’n grote verscheidenheid aan bladeren,
bosvruchten… zullen vinden. Het zou goed zijn de kinderen te
voorzien van laarzen indien het bos er nat bij ligt.
Kunnen ze ook een plasticzak meebrengen om bladeren en
vruchten te verzamelen? We trekken er naartoe met een grote
bus. De prijs voor het vervoer heen en terug bedraagt 4 euro en
komt op de volgende factuur.
Op vrijdag 12 oktober trekt het zesde leerjaar met de fiets richting het betonbedrijf VOR in de
Ieperseweg in Beitem. We zullen die namiddag ontvangen worden door de ondernemers van het bedrijf op
uitnodiging van ROTARY Roeselare. Na een korte inleiding in de vergaderzaal, het krijgen van een drankje
en het aantrekken van het veiligheidsmateriaal zullen we een rondleiding krijgen op het terrein. Deze
namiddag staat in teken van het beroepsonderwijs. Ook de pers zal er aanwezig zijn om deze
studierichting extra te helpen in de kijker te zetten.
Klas 3 ‘verbroedert’ met OKRA Beitem
Op maandagnamiddag 22 oktober worden onze derdeklassers uitgenodigd door OKRA Beitem voor een
(oude) spelen-parcours. Het is de bedoeling dat gedurende een uur een tweetal okra-leden samen spelen
met twee kinderen in een doorschuifsysteem (ongeveer 10 oude spelen). Dit initiatief kadert in de ‘week
van de grootouders’ en sluit aan bij de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, groepsgevoel,
empathie…
Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 19 oktober 2018 is het Dag van de Jeugdbeweging en mag je in het uniform van de
jeugdbeweging naar school komen. Dé feestdag voor tal van kinderen en jongeren die zich elke week
opnieuw met heel veel plezier in hun jeugdbewegingskledij hijsen. Op die dag tonen we met trots ons
engagement en zetten we het jeugdbewegingsleven extra in de verf.
Dopjesactie
De dopjesactie van vorig schooljaar t.v.v. Flor Werbrouck (die bijna volledig blind geboren werd en in
november 6 jaar wordt) wordt dit schooljaar verder gezet.
Voor Flor (wiens neef en nicht oudleerling én KSA’er zijn in Beitem) wordt een
blindegeleidehond opgeleid met de opbrengst van de door ons en jullie gespaarde
dopjes. Deze dopjes leg je best in de blauwe ton op de grote speelplaats dicht bij de
ingang van de kleuterspeelplaats.
Comedy night: De Sint-Lodewijksvrienden nodigen
ons allen uit op zaterdagavond 27 oktober in DE
SCHAKEL voor een comedy night met David Galle en
Iwein Segers. Het wordt vast en zeker lachen geblazen!
Meer info volgt!
Groeten Dirk Berghman

