Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

31 januari 2018

Beste,
Carnaval! Op vrijdag 9 februari (net voor het krokusverlof) vieren
we carnaval. Hoe dit gevierd wordt, verneemt u zeker van de juf of
meester van je kind.
In elk geval gaan alle kleuters vanaf het 2de kleuter en de kinderen
van de lagere klassen 1 en 2 bij mooi weer op pad door de straten
van Beitem.
We starten om 13.45u. en kiezen volgend traject: via het
krachtbalplein stappen we naar de Koolbrandersstraat naar de
Landmansstraat naar de Kerkhofstraat en via de Meensesteenweg
terug naar de school.
Op de speelplaats volgt na de stoet 14.50 u. (10 minuten voor het
einde van de school) nog een gezamenlijk ‘carnaval moment’ met
alle kinderen van de school op de grote speelplaats. Ook u
(groot)ouder bent zeker welkom om ons carnaval af te sluiten.
Indien het regent, gaat de carnavalsstoet niet door. Dan vieren we dit feest binnen de schoolmuren.
Wil je de kinderen kleurrijk aankleden? Een carnavalspak kopen is zeker niet nodig! Wanneer je je kind
kleurrijk aankleedt, is dat al héél wat!
Mondbeugel! Een leerlinge van het eerste leerjaar is op vrijdag 26 jan. op school
haar mondbeugel verloren (vermoedelijk tijdens de avondopvang op de
kleuterspeelplaats). De ouders doen een oproep: mocht er iemand informatie
hebben over die mondbeugel (je weet nooit dat een kind deze meeneemt naar
huis), graag de school verwittigen.
Ziek! Momenteel zijn er 4 personeelsleden ziek. We doen ons best om deze zieke personeelsleden zo goed
mogelijk te vervangen ook al is het héél moeilijk om interimarissen te vinden. We hopen op uw begrip.
Snoep en ‘boterhameters’! Wie ’s middags boterhammen eet op school, brengt geen snoep mee als ‘beleg’.
Ook snoep als dessert wordt niet toegelaten.
Ter herinnering: Is je kind geboren in 2016 en wens je dat je kind volgend schooljaar naar onze
school komt? Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
1) Vergeet niet je kind vooraf op tijd aan te melden (tussen 1 en 21 februari 2018) op
www.kieseenschoolinroeselare.be .
2) Inschrijven op school kan pas van do. 1 maart 2018 tot woensdag 21 maart 2018

Wie meer info wenst i.v.m. aanmelding en inschrijving, kan contact opnemen met de school.
Op dinsdag 6 maart is er geen school (pedagogische werkdag)
groeten
Dirk Berghman
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