Beste ouders en kinderen,

Volgende week dinsdag, 12 februari, is het dikketruiendag.
Op dikketruiendag draaien we de verwarming lager.
We komen allen met een dikke trui naar school.
Op deze dag spenderen we aandacht aan de opwarming van de aarde.
Het kan frisjes worden! De kinderen krijgen om 10u een tasje warme soep!

Woensdag 13 februari is er staking in het Stibo en in de keuken.
Zie de info hieromtrent in de vorige mail.

Vrijdag 22 februari is er spaghettifestijn en kinderfuif.
Maandagochtend 11 februari sluiten we de inschrijvingen af.
Om organisatorische redenen vragen we die datum te respecteren.
Helpen jullie ons mee de avond vlotjes te laten verlopen?
 Oud-leerlingen zijn van harte welkom. Graag onder begeleiding van hun ouders of andere
volwassenen. Ook voor de kinderen van de school is het niet de bedoeling alleen te komen.
 De fuif voor de kinderen van leefgroepen 1,2,3 gaat door van 18u tot 20u. Daarna is er voor deze
kinderen een film in de klas van Famke begeleidt door Juf Vicky en juf Imen.
Mogen we jullie vragen een oogje in het zeil te houden op kinderen die niet op de fuif of niet in
de klas van Famke zijn? De kinderen kunnen ook op de botenkoer spelen. Het is niet de
bedoeling dat kinderen alleen in de Friegeltuin of in klassen zijn.
 Aan de ingang hangt een takenlijst. Er zijn nog plekjes die kunnen ingevuld worden.
 De fuif stopt om 22u. Dit is het moment waarop we graag samen opruimen.
We zullen dit aankondigen met een Urbanus-lied.
Juf Greet is ziek.
Vanaf maandag zal een vervangjuf de klas overnemen.
Juf Van Parys Inge heet de kinderen maandag welkom.
Op woensdag 20 februari zijn er opnieuw ateliers. Deze keer werken we rond talen.
Mama Annemarie en mama Emmie nemen samen met juf Ine en juf Majella de organisatie op zich.
Aan de inkom hangt meer uitleg voor wie graag meehelpt. Alvast bedankt!
De school kan weer rekenen op hulp van orthostudenten.
Vanaf deze week is er in elke klas van het lager een student aanwezig.

Onze turnzaal is voorlopig klaar. Alles is mooi geschilderd en vanaf volgende week kunnen de lessen
opnieuw in de turnzaal doorgaan. De klimrekken zijn mee naar de desbetreffende dienst voor
heropfrissing. Er moeten ook nog nieuwe plinten geplaatst worden. Dat gebeurt in een later stadium.
Komende weken komen 3 studenten van het KASK conservatorium uit de opleiding audiovisuele
kunst (film). Hun opdracht is een kort filmpje (5 min.) maken met sfeerbeelden van onze school.
Ze komen filmen in de klassen en op het forum.
Hun docent is Pascal Poissonier, papa van 2 oud- leerlingen van De Spiegel.
Het filmpje is enkel voor intern gebruik.
Wil je toch liever niet dat je zoon of dochter op het filmpje staat, gelieve dit maandagochtend 11
februari aan de klasjuf te melden.

Bedankt voor jullie hulp!
Het Spiegelteam

