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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Klasfoto’s
Herinnering: Morgen, woensdag 19 september 2018, worden de klasfoto’s getrokken.
Strapdag - actie veilige schoolomgeving en schone lucht
Nu vrijdag 21 september is het weer STRAP-dag. Deze dag doen we extra ons best om onze verplaatsing naar school
te voet of met de fiets te doen. Stappen en trappen dus!
Tussen 8.15u en 8.40u houden we een actie om de verkeersveiligheid rondom de school in de kijker te plaatsen. We
vragen ook extra aandacht voor schone lucht. We zingen met z’n allen het lied ‘Fiets’ en moedigen hiermee
automobilisten aan om volgende keer de fiets als vervoersmiddel te nemen.
Buschauffeurs moedigen we aan traag te rijden door de Lange Altaarstraat. We bezorgen De Lijn ook een open brief
waarin we vragen de bussen die in -en uitrijden aan de stelplaats niet meer door onze wijk te laten rijden.
Het zou fijn zijn dat er zoveel mogelijk kinderen en ouders meezingen:
https://www.youtube.com/watch?v=yfCb9-yE4PQ
Concreet:
● Kinderen van de lagere school moeten dan om 8.15u op school aanwezig zijn. We verzamelen in de
inkomhal. Iedereen draagt een fluohesje!
● Heb je als ouder even tijd om mee te participeren, zet dat onze actie extra kracht bij. Waarvoor dank!
● Je kleuter kan meedoen als je zelf aanwezig bent. Anders vragen wij je kleuter af te zetten op de
kleuterspeelplaats. Dit om de veiligheid te garanderen.

Wijnproeverij ouderraad – donderdag 4 oktober
Zoals elk jaar kan je mee komen voorproeven en beslissen welke wijnen zullen worden verkocht voor de
Kerstwijnverkoop.
Doel van dit alles? Centjes inzamelen voor een groenere Leefschool De Dageraad.
Wanneer? Donderdag 4 oktober om 20u in onze school in de Minimirakelklas.
Meer dan welkom! Aanwezigheid graag bevestigen: sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be

Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

