Nieuwsbrief 4/20-21
Dag van de jeugdbeweging : 23 oktober 2020 !
Dit jaar gaat er jammer genoeg geen ontbijt door ter ere van
de Dag van de Jeugdbeweging, noch zullen er flitsteams naar
de scholen komen.
Maar niet getreurd ! De jeugddienst heeft een leuk alternatief
voorzien omdat we de 20e editie niet zomaar willen laten
voorbijgaan.
Dus … op vrijdag 23 oktober verwachten we jullie allemaal in het uniform van je
jeugdbeweging op school en zorgen wij voor een leuke verrassing !

Halloween
In navolging van het succes van vorig schooljaar mogen ook dit
jaar al onze leerlingen op vrijdag 30 oktober weer helemaal in Halloween-stijl verkleed
naar school komen !
Let wel :
- Dit is helemaal géén verplichting.
- Ga hier zeker geen aankopen voor doen.
Er zal in elke klas ook een leuke Halloweenactiviteit
voorzien worden ! Verder is het een gewone schooldag.
Mét vreemde wezentjes in de klas.

Nieuwjaarsbrieven bestellen
Het is echt nog wel niet zover, maar willen we onze
leerlingen op 1 januari 2021 met een mooie
nieuwjaarsbrief laten verschijnen, dienen we deze
tijdig te bestellen. We bezorgen
jullie een Google forms om je
bestelling door te geven. Graag
hadden we de bestelling ten
laatste op dinsdag 10
november ontvangen.

Welkom aan de nieuwe kleutertjes !
Na de herfstvakantie mogen we 7 spiksplinternieuwe
kleutertjes begroeten, popelend om het nieuwe
schoolleven te mogen verkennen. Milou, Lucas,
Quinten, Daan, Tijn, Basma en Nayomi zullen met
open armen ontvangen worden
door juf Griet en haar bengels.
Ook hun ouders heten we
natuurlijk van harte welkom.
We hopen dat ze zich allen
snel thuis zullen voelen in
de Burgstraat !
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Helm op Fluo Top
Na de herfstvakantie gaat de actie Helm op Fluo Top weer van start ! Heb je je fluohesje aan
bij het naar school komen ? Dan krijg je een sticker op je stickerkaart. Staat er een helm op
je hoofd ? Dan krijg je nog een extra sticker ! Meer info kan je terug vinden in de bijhorende
brief in bijlage.
Denk eraan : Ons fluo-flitsteam kan
zomaar op de loer liggen om een
extra fluo-controle uit te voeren !
Een verwittigde Burgstraatbengel
is er 2 waard !

Reservekledij
Onze voorraad reservekledij is weer redelijk uitgedund. Jammer genoeg komt lang niet
alles terug wat we de kinderen aantrekken wanneer ze een ongelukje hadden op
school. We zijn dus op zoek naar :
•
•

Kleuterschool : Ondergoed en joggingbroekjes.
Lagere school : Ondergoed ( eerste graad ) – joggingbroeken ( eerste graad –
zwembroeken en badpakken ( hele lagere school )

Alvast bedankt !
Het is zover : het eerste welverdiende schoolverlof is een feit. Vanaf zaterdag 31
oktober zijn de schoolpoorten gesloten tot en met zondag 8 november. Iedere
Burgstraatbengel, groot én klein, mag genieten en relaxen om nadien op maandag 9
november weer vol goede moed en boordevol energie de school binnen te stappen.

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur

Betreft : Helm op, fluo top
Beste ouders,
Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen gaan. Een veilige
infrastructuur en een efficiënte verkeershandhaving zijn daarvoor levensnoodzakelijk,
maar volstaan niet. Het is minstens even belangrijk om jong en oud ervan te overtuigen
zich in de schoolomgeving zo veilig mogelijk te gedragen. Met Helm op Fluo top
proberen we het dragen van fietshelmen en fluo kleding aan te moedigen.
Helm op Fluo top loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. Hoe de
deelnemende scholen dit organiseren, wordt door de scholen zelf bepaald. Binnen het
Burgstraatteam kwamen wij tot volgende afspraken.
Kleuterschool :

• Ouders die hier met hun kleuter (s) aan willen deelnemen vragen de stickerkaart aan
de kleuterjuf van hun kind(eren).
Ze krijgen per maand stickers mee en kunnen dagelijks met hun kleuter (s) de sticker
kleven, op deze manier kan men hier bewust bij stilstaan en ontstaat er een ritueel dat
hopelijk blijvend resultaat zal hebben.
Lagere school :

• Alle kinderen van de lagere school krijgen een stickerkaart, de afspraken worden met
hen in de klas besproken.

• De leerlingen vergaren slechts stickers als ze met fluo vestje (en/of helm) door de
schoolpoort binnenkomen. Ze houden het vestje aan tot ze hun sticker krijgen.

• De kinderen kunnen één sticker voor het vestje en één sticker voor een helm
verdienen.

• Bij het binnenkomen in de klas gaan ze meteen hun stickertje(s) ophalen bij de juf en
kleven ze deze op hun stickerkaart. Een fluo hoesje over de boekentas is een
volwaardige vervanger voor het vestje.

• Wij hopen natuurlijk dat iedereen tijdig op school toekomt, laatkomers grijpen

naast hun stickertje.

• Elke vrijdag organiseren we een dubbele stickerdag.
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