Leerlingenraad 2019-2020
Na een drukke campagneweek werd de nieuwe leerlingenraad
verkozen!

Maak kennis met Lauke, Phebe, Kyra, Lucca en Oana. We zijn al
benieuwd naar jullie ideeën…

Sportieve toppers
Tijdens de scholenveldloop te Torhout waren onze
leerlingen opnieuw talrijk aanwezig en zetten ze
hun beste beentje voor.
Mirre Denys l4, Diete Bossuyt L2, Juliette Debever
L5 behaalden een medaille.
Dikke proficiat aan alle sportieve toppers die hebben
deelgenomen!

Week van de Fair Trade 2019
Dit jaar gaat de Week van de Fair Trade door van woensdag 2 oktober tot zaterdag 12 oktober!
Het Trade for Development Centre wil de veelzijdigheid van fair trade laten zien. En dat is exact
wat we doen tijdens de Week van de Fair Trade, 10 dagen lang. Twee op de drie Belgen vindt
dat ons consumptiegedrag en onze levensstijl anders moeten, maar minder dan de helft is ervan
overtuigd dat zijn of haar aankoopgedrag een impact heeft op het milieu of de
levensomstandigheden van producenten. Met een waaier aan fairtrade- activiteiten in heel België
laten kan je fair trade ontdekken.
Bite to fight! Bite to fight! Bite to fight! Tijdens de Week van de Fair Trade (2-12 oktober 2019)
zal deze slogan op vele scholen weerklinken. Ook op onze school zetten we onze tanden in
eerlijke chocolade!
Treed binnen in de wereld van de cacaoboeren en ontdek wat een leefbaar inkomen werkelijk
betekent voor hen. Toon je verontwaardiging.
We tonen dat strijden voor eerlijke handel leuk, activistisch, en zot kan zijn. En vooral: het
strijden waard is! Vorig jaar namen zo’n 80.000 jongeren deel. Samen maken we wereldhandel
eerlijker, hap na hap!

Schoolweetjes
Kindvrije dag
Ook de leerkrachten leren nog steeds bij. Hierdoor is er op woensdag 2 oktober geen
school wegens een kindvrije pedagogische studiedag.
Voor opvang tijdens kindvrije dagen kan Stekelbees gecontacteerd worden.

Inleefmoment en kleuteropendeur
Op vrijdag 18 oktober om 9u zijn ouders met hun kleuter of peuter van harte welkom voor een
inleefmoment. Op deze manier laten we de kleintjes proeven van het naar school gaan!
Aansluitend organiseren we om 15u een kleuteropendeur.
Als je geïnteresseerde ouders kent, mag je hen zeker informeren over deze momenten.

MOS-namiddag
Vrijdag 25 oktober werken we in de namiddag klasdoorbrekend tijdens onze MOS-namiddag.
Mogen we vragen de leerlingen in speelkledij naar school te laten gaan.

Koeken kleuters
Vanaf dit schooljaar hebben we een kleutertje op school
voedselallergie, namelijk allergie aan noten en sesamzaden.
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Daarom hebben we in samenspraak met de ouders van die kleuter beslist om het meebrengen
van eigen koekjes niet meer toe te staan, gezien noten in heel wat producten zitten en kleuters
nu eenmaal de neiging hebben om wel eens van elkaars koek te proeven.
Ondertussen groeide er verwarring over wat mag en wat niet.

Boterhammen (over de middag en in de
opvang) ongeacht het beleg gezien die aan
tafel onder toezicht worden opgegeten

Eigen koeken meebrengen

Bij vragen of onduidelijkheden graag de directie contacteren.

Herinnering: opvang
Opgelet, voortaan hanteren wij een digitaal systeem om de kinderen in de opvang te registeren.
Hierdoor is het noodzakelijk om met de kinderen mee te gaan tot in de opvang en in te tekenen bij
aanvang. Alsook de leerlingen steeds in de opvang te komen ophalen en aan opvangmama Elke te
melden dat je kind de opvang verlaat.

Trooper
De oudervereniging is nog steeds actief op Trooper.
Door uw online aankopen te doen via Trooper steun je
onze oudervereniging zonder 1 euro extra uit te
geven!
Benieuwd hoe het werkt? Neem dan zeker eens een kijkje op onze schoolwebsite > luik
praktisch > nuttige info.
Nooit meer vergeten ons te steunen? Installeer dan het Trooperbotje. Als Botje opbliept bij het
surfen, wil de shop heel graag Oudervereniging BS De Glimlach steunen!

