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De warmste week
Wat een week! Wat een hartverwarmende week!!
Voelden jullie ook die warmte? Het leek wel een hittegolf!
Allereerst een GROTE DANKJEWEL aan alle lopers en kopers, schenkers en
wensers.
Ons goed doel: vzw Een Hart voor Vluchtelingen zal een cheque krijgen van
3198,15 euro!!!!! Wablieft?!
Jawel, echt waar, dankzij JULLIE!!!
Onze rospotjes (4!!) werden ook aan een razend tempo gevuld en die worden
gewogen ten voordele van Kom op Tegen Kanker: ons 2de goed doel!
Zijn jullie goed bezig of zijn jullie GOED bezig?!!!
Nog meer leuk nieuws:
Evelyne, de oprichtster van vzw Een Hart voor Vluchtelingen komt haar
werking uitleggen op onze school op de Nieuwjaarsbabbel op 31 januari.
Een symbolische papieren cheque met het opgehaalde bedrag wordt afgegeven
aan haar.
De centjes zelf worden morgen gestort op het rekeningnummer van de Warmste
Week.
Op de website van de Warmste Week vind je onze acties:
https://dewarmsteweek.be/acties/sponsorloop-en-verkoop-popcorn

Groen
Hoi iedereen,
Ik ben de groene ridder.
Samen met jullie wil ik zorgen voor een nette school.
Eigenlijk zijn we dus allemaal een beetje groene ridders.
De volgende drie punten staan op onze to do lijst:
Verloren voorwerpen
Draag zorg voor jullie spullen.
Neem na de speeltijd jassen, truien, brooddozen, drinkbussen e.d. terug mee naar
de klas en ’s avonds mee naar huis.
De verloren voorwerpen kist staat in de refter.
Elke vakantie worden de spullen weggedaan.
Papiercontainer
In de gang staat een blauwe container.
Daar leeg je de doos klaspapier in uit.
Je zorgt ervoor dat het niet uitpuilt.
Vuilbakken
Op de speelplaats hangen vuilbakjes.
Let je erop dat je er vuilnis in gooit, niet ernaast.
Heel erg bedankt!
Tot de volgende keer.

Yoga
YOGA* NIEUWE REEKS voor lager* NA DE KERSTVAKANTIE*
Elke maandag avond tot de krokus vakantie.
Van 15u45 tot 16u45
data 6,13,20,27 januari en 3,10 en 17 februari
Inschrijven via karlahaezebrouck@hotmail.com
Voor de ganse reeks: 56€
Losse lessen kunnen ook.
Graag een mailtje op voorhand dan.

Questi en Bingel
Wist-je-datjes:
 Je kan via questi een bericht sturen naar de klasjuf.
 Er is sinds kort een questi-app om alles vlotter te kunnen lezen.
 Er zijn wel nog wat kinderziektes.
 Je mag Ine aanspreken als je vragen hebt over questi.
 Er werden dit schooljaar al meer dan 68000 oefeningen gemaakt op onze
school op Bingel. De helft waren oefeningen die de juf
klaarzette, de andere helft was vrij oefenen.
 De juffen zetten reeds 238 bingeltaken klaar dit
schooljaar.
 Als je fouten merkt op Bingel, mag je die doorgeven aan
Ine. Ze bezorgt ze dan aan Bingel. Probeer wel te zeggen
welke oefening het was (methode, leerjaar, ) of stuur een
screenshot door.
 In de kerstvakantie kan je ook bingelen.

Broertje –zusje geboren in 2018
Broertjes of zusjes geboren in 2018 hebben voorrang om zich in de school in te
schrijven.
Dit dient in de juiste periode te gebeuren, namelijk tussen 20 en 31 januari.
We denken dat onderussen iedereen langs het secretariaat is geweest om
hiervoor een afspraak te maken.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, gelieve zeker na de vakantie langs te komen.
Na die periode is de voorrang niet meer
van toepassing.

Vicky-Els
Juf Vicky kwam vandaag op bezoek en start
na de vakantie terug.
Ze stuurt alvast haar kerstwensen via een
vriendje die haar tijdens haar herstel gezelschap
hield. Juf Els heeft een opdracht in een andere
school.Wij zijn de ankerschool van Els die in
het lerarenplatform zit.
Wanneer zij geen vervangingen op andere
scholen moet doen, zal zij in De Spiegel zijn.
Alvast bedankt Els om zorg te dragen voor de klas van Vicky.

Fijne feestdagen iedereen!

