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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Afhalen bestelling wijn, wafel- en confituur
De wijn, wafel- en confituurverkoop was weer een groot succes, waarvoor dank!
Mogen we je vragen je betaling snel in orde te maken als dat nog niet gebeurd is? Rekeningnummer ouderraad:
BE11 3631 5721 8448 met vermelding ‘Wijn- en wafelverkoop + naam en klas van je oudste kind.
Je kan je bestelling afhalen op
● woensdag 12 december tussen 8.15 – 8.45u en 12u10 - 13u00:
● vrijdag 14 december tussen 8.15 – 8.45u en 15u30 - 17u30

niet op donderdag 6 december zoals vermeld in de maandkalender.

Werkweekend groen
Het voorbije weekend is er hard gewerkt op school. De werkgroep groen met de hulp van enkele andere ouders
zorgden voor nieuwe aanplantingen, een wilgentunnel, een rekje aan de buitenkeuken op de kleuterspeelplaats,
losmaken van de kiezel, een troon, boomstammen, duikelrekken en een speelconstructie. De blauwe regen aan de
gevel werd stevig gesnoeid en de tuin werd winterklaar gemaakt.
Dankjewel klussers!
Wij zijn nog op zoek naar iemand die het groenafval naar het containerpark kan brengen. Geef een seintje aan Els
els.vanbaarle@leefschooldedageraad.be of Koen koen.dedapper@leefschooldedageraad.be

Herhaling afspraak koek en fruit
Het eten van fruit wordt als de normale gang van zaken beschouwd. Elke dag is dus een fruitdag. Enkel op woensdag
mag je kiezen en eventueel voor tijdens de ochtendspeeltijd een koekje meegeven.
Tijdens de nabewaking geef je mee wat je zelf wenst. Koekje mag daar dus elke dag…
Koekjes zijn steeds thuis al uit de wikkel gehaald en in een doosje gestoken. Zo blijft de speelplaats
papiertjesvrij. Koekjes in een wikkel worden terug mee naar huis gegeven.
Infoavond secundair onderwijs
Dinsdag 11 december geeft het CLB uitleg over de structuur van het secundair onderwijs voor de ouders van het
vijfde en het zesde leerjaar. Welkom om 20u in klas 6.
Gezocht:
● vormgever programma/sponsorboekje schoolfeest
Bart zorgt al jaren voor de lay-out van het sponsor/programmaboekje van het schoolfeest. Volgend schooljaar gaat
zijn dochter naar het secundair onderwijs. Daarom zijn wij nu al op zoek naar iemand die volgend schooljaar zijn taak
wil overnemen, zodat hij dit schooljaar de nodige info kan doorgeven. Geef een seintje aan Elsje
elsje.wuyts@leefschooldedageraad.be of Sarah sarah.dumont@leefschooldedageraad.be

● naaister parachute + blokken turnzaal
Jokke is op zoek naar iemand die de parachute kan repareren en twee wesco-blokken kan voorzien van een nieuwe
rits. jokke.defillet@leefschooldedageraad.be

Verder in deze postmap vind je
● een vraag van de werkgroep kerstdrink voor het maken van gebak
● een brief over de nieuwjaarsbrieven
Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

