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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Deadline wijn-wafel- en confituurverkoop
De grote wijn-, wafel-, en confituurverkoop loopt ten einde. Wie onze onze school een financieel steuntje in de rug wil
geven om de speelplaats van de lagere school te vergroenen, kan bestellen voor donderdag 22 november. Er liggen
bestelformulieren op de tafel in de inkomhal en je kan ze vinden op www.leefschooldedageraad.be (praktisch postmap) Alvast bedankt voor je steun!
Verkeer
De materialen voor onze fluoverkoop zijn nog steeds niet geleverd. Er is ons beloofd dat ze deze week toekomen.
Van zodra de levering gearriveerd is, organiseren wij een fluoverkoop.
De fluoactie ging vorige week van start! Fijn dat er een heel aantal kinderen dagelijks met fluohesje naar school
komt. De percentages tonen aan dat we nog beter kunnen. Het dragen van een fluohesje verhoogt de zichtbaarheid
enorm. Wij zijn benieuwd welke klassen in december de fluobeker in ontvangst mogen nemen. We kunnen rekenen
op veel ouders voor fluocontrole en onze zesde klas berekent wekelijks de percentages, waarvoor dank!
Werkdag groen
De werkgroep groen organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 december een werkweekend. Op het programma staan
o.a. volgende klussen: snoeiwerken, opbouw rastering chillhoek - aanplanting voetbalveld, omspitten steentjes
kleuterspeelplaats, onderhoud groen tuin en kleuterspeelplaats …. Zij kunnen heel wat helpende handen gebruiken!
Indien mogelijk meebrengen: steekschop, boormachines, snoeischaren … Alvast bedankt!
Om een zicht te krijgen op het aantal vrijwilligers, vragen wij onderstaand strookje ingevuld mee te geven.
Herinnering ouderraad: vanavond 20/11 om 20u30
Verder in deze postmap vind je de langverwachte klasfoto’s.
Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, …………………………………………………………… ouder van …………………………………………………. kom
klussen met de werkgroep groen op
O zaterdag 1 december voormiddag
O zaterdag 1 december namiddag
O zondag 2 december voormiddag
O zondag 2 december namiddag
Er wordt telkens gewerkt van 9u tot 16u
Alvast bedankt!
Werkgroep groen

