Beste ouders, liefste kinderen,

Tal van acties en initiatieven doen ons volgende week stil staan bij ons verplaatsingsgedrag
en laten ons proeven van de alternatieven. Wie de overstap maakt ontdekt zelf de voordelen
van het stappen, trappen, trein/tram/bus of autodelen.
In de klassen wordt gewerkt rond verkeer en mobiliteit.
Op vrijdag 20 september gaat de 13de editie van de STRAPDAG door
Op de Strapdag komt, wie kan, te voet of met de fiets naar school.
Voor wie dit niet mogelijk is, is carpoolen of met de tram of bus naar school komen
misschien een optie.
De campagne benadrukt dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond en goed voor het milieu is.
In dit kader herhalen we graag nog eens de vraag om auto’s niet voor de ingang van onze
fietsenstalling te parkeren/stationeren.
Dit bemoeilijkt de in -en uitrit voor de fietsers

Kom je ook zondag naar het aperitiefmoment ?
We zien elkaar in het De Smet De Nayerpark tussen 11u
en 14u
Willen jullie een hapje meebrengen: humus, worteltjes,
kaasjes, chipsje…
Het feestcomité.zorgt voor een drankje.
De allerkleinsten zijn ook welkom met hun loopfietsje
voor een loopfietsenrace!

Op activiteiten en feesten is het steeds nodig om zelf op jullie kinderen te letten.
Goed om weten is dat de schoolverzekering dan niet of moeizaam tussenkomt.

De pedagogische studiedag van het Stibo was gepland op 4 oktober.
Daar deze dag een verlofdag is voor alle stedelijke scholen wordt hun studiedag verplaatst
naar vrijdag 25 oktober.
Die dag is het Stibo dicht en wordt er beperkt opvang gedaan door de kleuterjuffen.
-’s ochtends vanaf 8u/NIET om half 8 deze dag
-’s avonds tot 16u/NIET tot 18u deze dag
Gelieve uw kind tijdig af te halen.
Er is ook geen warm eten voor de kleutertjes.
In het lager gaat alles zijn gewone gangetje.(opvang en warm eten).

Zondag 6 oktober doen we mee aan De Pierkesloop.
Juf Marjan en juf Famke organiseren maar kunnen nog een handje hulp gebruiken.
Wie wil voor de catering zorgen, wie wil nog een spandoek maken, …contacteer Marjan
via marjan.vanlaere@onderwijs.gent.be
Op zondag 6 oktober, van 10 tot 12 uur, gaat de 22e Pierkesloop, het grote loopfeest voor de
Gentse lagere schoolkinderen, door op de piste van KRCG.
Om 10 uur is de eerste start voor het 1e leerjaar. Daarna volgen de andere leerjaren om te
eindigen met de ouders en leerkrachten.
De Pierkesloop is een keileuke loopwedstrijd, een unieke beleving op een echte atletiekpiste
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, met afstanden van 600 m voor de kinderen geboren in
2012 en 2013 en 1000 m voor de oudere kinderen.
Onze toverformule : we mixen alles wat een kind blij maakt, een unieke beleving,
verrassingen , een blijvende herinnering Elke kind ontvangt immers een Pierkesmedaille en
een verrassing, want iedereen is winnaar.
Wie zich nog graag inschrijft kan daarvoor bij juf Marjan terecht.
We hopen met velen van De Spiegel aanwezig te zijn.
Vandaag is er alweer looptraining met Juf Marjan juf Famke en 4 enthousiaste loopouders
die de kinderen meehelpen begeleiden. Superfijn, dankjewel!!!
Schrik niet als u op woensdagavonden beweging in De Spiegel ziet.
De school wordt op dat moment afgehuurd door een turnclub voor dames.
Groetjes en tot zondag…
Het team

