Dit is de papieren nieuwsbrief. De volle versie vindt u op onze website en op smartschool.

ICO: Thema van de maand november: Beweeg je fit!
Deze maand november zetten we gezond bewegen extra in de kijker. Op onze school zijn we hier al sterk mee bezig.
In de lagere klassen wordt er dagelijks bij heel wat klassen gelopen. Tussen de lessen door proberen we de kinderen
ook geregeld te laten bewegen. Mensen die voldoende bewegen zijn ook gezonder. Een gezonde voeding gaat ook
vaak hiermee gepaard. Wist u dat een kind tot 17 jaar dagelijks een vol uur matig tot actief moet bewegen om
gezond te zijn? Laat uw kind dus gerust wat meer buiten ravotten, sporten en spelen. Zelfs als het slecht weer is, kan
dat geen kwaad. Het is bevorderlijk voor de geest en het lichaam.

MOS
Elk project wordt op onze school door een werkgroep gestuurd. Voor MOS bestaat deze werkgroep uit juf Annia, juf
Brenda, juf Vanessa en juf Annelies. Wie sprankelende ideeën heeft of de milieuzorg wil ondersteunen kan hen steeds
aanspreken.
De winter staat voor de deur, het winteruur gaat ook in voege tijdens de vakantie. Vergeet niet om uw kind extra
zichtbaar te maken in het verkeer. Fluorescerende materialen zijn een must voor voetgangers en fietsers op de weg.

Fairtradeschool
De week van de Fair Trade leerde de kinderen weer heel wat bij over eerlijke handel. Sfeerbeelden vind je op
de facebookpagina en de website van de school. We sparen de logootjes actief verder. Geef ze gerust af in het
eerste leerjaar.

Oudervereniging
Bingoooooo… haal je agenda maar boven. De spaghetti/bingoavond komt eraan op vrijdag 17 november 2017. Tijd voor een avondje
plezier voor jong en oud in ons schoolrestaurant: eerst vullen we de knorrende maagjes met de bekende heerlijke spaghetti en daarna
halen we de cijfers en prijzen boven en knallen we met een spetterende bingo.
Vergeet je zeker niet op tijd in te schrijven, want 150 is het maximum aantal enthousiaste spaghettilovers/bingospelers die we kunnen
toelaten. Snel zijn is dus de boodschap.
Begin ook alvast maar wat oud papier te verzamelen, want in januari (en dit jaar is het echt menens) houden we een heuse papierslag.
Al het papier van de eindejaarsfeestfolders en de talrijke cadeautjes kun je alvast beginnen verzamelen en vanaf januari droppen in de
container die eraan komt. Meer info volgt uiteraard nog, maar maak alvast een hoekje vrij in het tuinhuis, op zolder, in de kelder, …
Oma’s, opa’s, tantes, nonkels, buren, vrienden,… hoe meer papier we verzamelen hoe beter.
Op het laatste overleg van 16 oktober mochten we ook nog 2 enthousiaste ouders verwelkom. Welkom in de club! Zijn er nog ouders
die zin hebben om een handje mee te helpen op de leuke events die we organiseren, kom er gerust bij… Stuur een mailtje naar
ovdeglimlach@gmail.com of geef een seintje aan de juf of meester.

Leerlingenraad
Hallo, wij zijn India, Elias, Jade en Kiara en wij zijn de nieuwe leerlingenraad.
Wij gaan proberen de school leuker te maken en om nieuw speelgoed te kopen voor op de speelplaats. Wij hebben gepofte
kastanjes en loombands verkocht op het oudercontact. We gaan met de opbrengst leuk speelgoed voor op de speelplaats
kopen. We zijn van plan om basketballen te kopen. Groetjes de leerlingenraad!!!

Schoolweetjes



In de maand november lanceren we net zoals vorig jaar de wenskaartenacties. Als je dus je wenskaarten voor de kerstperiode
verzamelt, hou dit dan in gedachten.
Veel berichtgeving gebeurt via Smartschool. Vergeet niet om geregeld een kijkje te nemen op je account. Wie dit wenst kan de
app downloaden op zijn smartphone.

