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

ICO: Thema van de maand november: Op de loop voor Joop Microob.
Gezond zijn en zich goed voelen hangen sterk samen met zich goed voelen, daarom zetten we deze maand de lichaamshygiëne eens
extra in de kijker. Wij kunnen door enkele eenvoudige regeltjes in acht te houden zorgen dat we minder vlug ziek worden. Oudere
mensen zijn vlugger vatbaar voor microben en verkoudheden. Voor die leeftijdsgroep kunnen wij deze maand extra attent en zorgzaam
zijn. Ook bij zwaar zieke mensen blijf je beter uit de buurt als je verkouden of ziek bent. Enkele tips:






Was je handen voor het eten
Was je handen na het toiletbezoek
Als je hoest of niest, hand voor de neus en mond houden.
Hou zakdoekjes bij de hand
We zijn extra zorgzaam voor ouderen

MOS
Onze eerste MOS-actiedag was een succes. De kleuters genoten met volle teugen van het kabouterpad en
het knutselen met natuurmateriaal, dit leverde prachtige kunstwerken op. De eerste graad werkte aan de
wilgenhutten en maakte natuurknutsels, de tweede graad ruimde het speelbos op en bakte heerlijke
koekjes. En de derde graad stak de handen uit de mouwen om zitbanken in de vorm van piramides te sjorren en boskapsels
te verzorgen. Ook al benieuwd wat we volgende keer op een MOS-actiedag doen?

Oudervereniging
De spaghetti & bingoavond zit er al weer op voor dit jaar. Wat een spannende avond was dit, de prijzen vlogen de deur uit en de
spaghetti werd ook goed gesmaakt.
Met de oudervereniging proberen we aan de hand van leuke activiteiten centjes bij elkaar te sparen om op deze manier de school een
extra duwtje in de rug te geven. Nu kun je dit ook online door via trooper.be/deglimlach. Door uw aankopen online te doen
via Trooper kan je onze Oudervereniging steunen zonder 1 euro extra uit te geven! Steunen was nog nooit zo gemakkelijk. Indien jij ook
wel eens online een aankoop doet bij Collishop (Dreamland), Hema, Fun, Coolblue, AS Adventure, Booking.com, Plopsa, JBC, De
Bijenkorf, Bart Smit, CKS, Torfs, en nog vele andere sites surf dan eerst eens naar de website van htttp://trooper.be/deglimlach. Vertel
het zeker en vast verder aan familie en vrienden.
Intussen worden de dagen korter en korter en tellen we al stilletjes af naar de kerstvakantie. Dit betekent ook dat de kerstrapportavond
eraan komt, vergeet zeker niet een bezoekje te brengen aan de winterbar na of voor het bezoek bij de juf of meester.
En nog eens ter herinnering... vergeet je papier en karton niet te verzamelen in een hoekje. De papierslag gaat van start na nieuwjaar,
binnenkort hierover meer...

Leerlingenraad
Hallo iedereen, met de opbrengst van het oudercontact hebben wij stelten gekocht. We gaan ook een extra ruimte
aanmaken voor wie met de stelten wil spelen ,om nog meer ongevallen te vermijden. Op het volgende oudercontact gaan
wij lukken (koeken) verkopen. We zouden eventueel met de opbrengst van het volgend oudercontact speelgoedbakken
kopen, om al het speelgoed mooi in op te bergen.
Groetjes de leerlingenraad!!!

Schoolweetjes





De schoolfotograaf komt langs op 15 maart 2018.
Juf Corry zal nog afwezig zijn tot eind december. Tot zolang zal Tim haar vervangen.
De zwembeurten blijven voor de hele school tot eind december opgeschort.
Scholendoebeurs scholengroep impact op 3 februari 2018 in Kinepolis. Dit is zeer boeiend voor de leerlingen van de derde
graad, een bezoekje waard!

