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Nieuwsbrief
Schooljaar 2018-2019

Onze school heeft aandacht voor het leefmilieu van
nu en morgen. Wij werken daarom met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Door een warme trui aan
te trekken en de verwarming lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we
inspanningen om de klimaatopwarming op lange
termijn aan te pakken.
Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit
jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de auto laten
staan en door weer en wind naar de school of het
werk fietsen.
Ook in de winter ruilen we de auto voor onze fiets.
Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof nog meer,
is er nog minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in
en rond onze school er fors op vooruit.
Onze school gaat in op de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid: we promoten de fiets en nemen deel aan Dikketruiendag.
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KERSTMARKT

STUDIEKEUZE

We willen alle ouders, kinderen en sympathisanten
bedanken voor hun gulle
bijdrage tijdens de kerstmarkt. Onze school schenkt
de volledige opbrengst aan
vzw Kikov (kinderkankeroudervereniging). Samen
hebben we het mooie bedrag
van €1 610 (€810 koekenbak, €800 kerstmarkt) bijeen gehaald.

In de voorbije weken organiseerde
het CLB een infoavond over
‘studiekeuze’ voor de ouders van kinderen, die na dit schooljaar naar het
middelbaar onderwijs vertrekken. De
leerkrachten van het 6de brengen met
de leerlingen ook werk -en leerbezoeken aan enkele middelbare scholen
uit onze omgeving. De overgang naar
het middelbaar onderwijs is niet altijd gemakkelijk en op deze manier
raken de leerlingen toch al wat vertrouwd met het reilen en zeilen in de
middelbare school.

RUIMTEKLASSEN
Op donderdag 28 februari
en vrijdag 1 maart gaan de
leerlingen van het 5de leerjaar op ruimteklassen in
Transinne. We wensen hen
een leerrijke 2-daagse en
veel plezier in het Eurospace
Center.
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