Beste ouders en kinderen,

Ter herinnering: vrijdag 4 oktober is er geen school.
Het Stibo is wel open. Er is opvang voor kleuters en kinderen t.e.m. het tweede leerjaar.
Inschrijven is noodzakelijk.

Zondag 6 oktober is het Pierkesloop.
Wie niet meeloopt, maar graag supportert is uiteraard van harte welkom.
22e PIERKESLOOP OP ZONDAG 6 OKTOBER 2019
Op zondag 6 oktober gaat de 22e editie van de Pierkesloop door. Dankzij jullie
enthousiaste inzet beleven jaarlijks meer dan 2000 kinderen een onvergetelijke dag. We
hopen er ook dit jaar weer iets moois van te maken.
Raf Violi zorgt voor een opzwepende opwarming waarna de leerlingen in hun box
verzamelen en groep per groep naar de start worden begeleid om hun wedstrijd te lopen.
Bij de Pierkesloop zijn alle deelnemers winnaars. Aan de finish krijgt iedereen een medaille
en een verrassing. Met de sportkaart kan iedereen ook 3x komen trainen bij KRC Gent
atletiek.
We zorgen voor een goede geluidsinstallatie en speaker maar vragen uitdrukkelijk dat
ouders achter de balustrade blijven. De leerkrachten en Pierkes zorgen op het terrein voor
de begeleiding van de leerlingen.
Hieronder nog de praktische informatie. Mochten er nog vragen zijn kan je ons altijd
contacteren via bert.misplon@sportaround.be of 0496/90.55.34.
Tot zondag 6 oktober!
Adres: Wouter Weylandtstadium Frederik Burvenichstraat 171, 9050 Gentbrugge.

Zaterdag 12 oktober is het klusdag.
Team en ouders klussen samen.
De takenlijst hangt in de inkom.
Wie niet de ganse dag kan komen, is zeker ook een uurtje welkom.
We zorgen ervoor dat er 's middags iets te eten is.
We focussen ons deze keer op de kleuterspeelplaats en het achtertuintje.
Hieronder een opsomming van wat we die dag aanpakken.
-Buitenkeukentje timmeren
-Groenslinger installeren
-Fietsmarkering schilderen
-Omheining rond bomen plaatsen
-Plantenbakken installeren en beplanten
-Fietsjes herstellen
-Weghalen en wegbrengen van onkruid
-Muur schilderen
-Hekje timmeren

Vrijdag 25 oktober heeft het Stibo pedagogische studiedag.
Het Stibo is dan gesloten en kan niet in opvang voor de kleuters voorzien.
Vanaf 8u tot 16u voorzien de kleuterjuffen in opvang, waarvoor onze dank!
Gelieve jouw kleuter een lunchpakket mee te geven. Er zijn geen warme maaltijden.
In het lager gaan de warme maaltijden en de opvang door zoals gewoonlijk.

Vriendelijke groeten
Het Spiegelteam

