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

ICO: Thema van de maand maart: Meer groen kan deugd doen
Nu de lente in zicht is begint het te kriebelen om aan de slag te gaan op ons gepimpt schooldomein.
Dankzij vele helpende handen hebben we er een leuk glijheuveltje bij en zijn de wilgenhutten weer
ingevlochten. De moestuinen werden klaargezet en er zijn nog veel meer veranderingen gebeurd op ons
schooldomein.
Deze maand hechten we extra belang aan de natuur. We leren respect te hebben voor de nieuwe aanplantingen. We zetten
ons in om de composthoop correct te gebruiken en we zaaien en planten dat het een lieve lust is.
Onze gloednieuwe buitenklas spoort ook aan om heel wat te leren en te ontdekken over onze wondermooie natuur
Kortom: we genieten van het samen leren, exploreren en het buiten zijn.

MOS
Op 10 februari was iedereen welkom op de Groendag. We konden gelukkig genieten van een zonnig dagje en
‘bergen’ werk verzetten. Wij willen alle aanwezigen nog eens extra bedanken voor alle hulp! Vele handen maken
wel degelijk licht werk. Hieronder enkele foto’s van wat we die dag hebben verwezenlijkt.

Naar aanleiding van deze leuke Groendag doen we nog een oproep om onze school nog leuker te maken.
Wij zoeken nog:




Een tiental extra houtblokken van ongeveer 40 cm dikte om als zitjes te gebruiken in de wilgenhutten.
Dunne wilgentenen om de achterzijde van de arena te kunnen invlechten
De herstelling van de kettingzaag van onze school

Indien je ons met één van de drie zaken kan helpen, mag je gerust contact opnemen via een Smartbericht naar co-account
Eva Vanhuyse (mama van Mauro uit het 4de leerjaar en Noah uit het 3de leerjaar), of naar hoofdaccount directie. Je kunt
ook altijd een leerkracht contacteren via de agenda. Er wordt een nieuwe Groendag georganiseerd op zaterdag 31 maart.
Deze begint om 9 uur en eindigt om 17 uur. Wie slechts kort aanwezig kan zijn, is ook welkom!

SCHOOLWEETJES




De schoolfotograaf komt langs op donderdag 15 maart 2018. We beginnen er aan om 09 uur. Wees op tijd en zet
maar je mooiste glimlach op!
Doe mee aan onze grote inzamelactie van Bebat. Per kilogram gebruikte batterijen krijgen we momenteel 2 punten
i.p.v. 1. Deze actie loopt nog tot 18 maart 2018.
De viooltjesverkoop loopt nog tot dinsdag 13 maart 2018. Deze kunnen dan op vrijdag 16 maart worden afgehaald
op school. Zeg het eens met bloemen in alle geuren en kleuren!

