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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Koffie: morgen 7/11 om 8u15
Alle ouders welkom op de speelplaats!
Speelplaats lagere school
Zoals iedereen maandag kon merken, zijn er tijdens de herfstvakantie werken aan de speelplaats van de lagere
school uitgevoerd. We hebben een lange strook dals uitgebroken tegen de achtergevel van De Zonnebloem. We
groeven de strook verder uit, verlaagden enkele putdeksels en zetten boordstenen. We vulden met teelaarde waar
later planten groeien. We zetten een houten hekwerk dat dienst zal doen als afscheiding tussen de nieuwe speelzone
en het voetbalveld. We vulden verder op met houtsnippers.
Veel grondwerken dus, maar we zijn nog lang niet klaar.
Boven het hoekje waar de container van De Zonnebloem staat, bouwen we binnenkort een afdak. Daarbovenop
maken we een speel- en zitruimte voor kinderen. Tegen het hekwerk zetten we planten, zodat we een natuurlijke
afscheiding creëren tussen voetbalveld en speelzone. In een latere fase bouwen we een klimtoren in het hoekje
tussen De Zonnebloem en de meisjestoiletten. Dat zijn onze plannen. Zodat onze kinderen creatievere speelkansen
hebben in een natuurlijke omgeving.
Die plannen kunnen we niet alleen realiseren. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Je kunt ons helpen door de wijnwafel- en confituurverkoop te steunen. Met die opbrengst kunnen we onze groene plannen verder realiseren.
Je kunt ook naar ons klusweekend komen van zaterdag 1 en zondag 2 december. Meer info volgt later, maar noteer
de afspraak alvast in je agenda!
Verkeersweek - fluo-actie
De dagen zijn korter en vooral donkerder in deze tijd van het jaar. Het is dus extra belangrijk dat kinderen (en ouders)
goed zichtbaar zijn op straat. Daarom besteden wij deze week in alle klassen extra belang aan ‘zien en gezien
worden’.
Ook met de buurtscholen organiseren we jaarlijks in deze periode enkele verkeersactiviteiten.
Volgende week woensdag vindt de dode-hoek-oefening plaats voor het zesde leerjaar. Ouders kunnen zelf
deelnemen en/of zich informeren tussen 12u en 13u op de Dageraadplaats.
Het dragen van fluohesjes verhoogt de zichtbaarheid enorm. Daarom willen wij dat iedereen ze draagt. Voor wie nog
niet in bezit is van zichtbaarheidsmateriaal, organiseert de werkgroep verkeer volgende week dinsdag en woensdag
een fluoverkoop. (niet op 7/11 zoals aangekondigd op de maandkalender omdat de materialen nog niet geleverd
werden)
We verkopen fluohesjes in verschillende maten en kleuren, ook fietsverlichting, spaakreflectoren en rugzakhoezen.
De fluoactie start volgende week maandag 12 november. Dan wordt met fluohesje en/of rugzakhoes naar school
komen beloond door de fluocontroleurs. Daarvoor zoeken we tot aan de kerstvakantie kandidaten.
Graag naam en datum(s) doorgeven aan Sigrid sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be of noteren op de lijst in
de hal.
Alvast bedankt!
Herinnering oudercontacten 8/11 - 13/11 en 15/11 (enkel voor L3-L4)
Voor de vakantie kreeg je via de postmap het juiste uur mee, waarop je verwacht wordt voor het individueel oudercontact.
Probeer op dat moment tijdig aanwezig te zijn! Waarvoor dank.
Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

