Nieuwsbrief april - mei 2017
Beste ouder(s),

In maart hadden we dit jaar
geen jeugdboekenweek maar
een jeugdboekenmaand. Via
allerlei activiteiten werden de
leerlingen extra
ondergedompeld
in de wereld van
de boeken. Zo
speelden enkele
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klassen in de bib ‘het digitale
ontdekkingsspel’, werkten ze
rond het thema ‘je bent wie je
bent’ in de klas en sloten ze de
maand af met een voorleesdag. Genoeg activiteiten dus
om die leeskriebels terug aan
te wakkeren.
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Milieuweek
De week van 20 maart stond bij ons in het teken van
de milieuweek. Alle klassen gingen dit jaar aan de slag
met het thema ‘gezonde lucht’. Floepje nam het woord
in de kleuterklas en vertelde onze kleuters over het
belang van gezonde lucht, terwijl onze lagere klassen
de kwaliteit van de lucht zelf gingen meten met CO2meters. Ze konden hun opgebouwde kennis testen
met een
elektronisch
spel en er
werden
luchtbazen
aangesteld
om de luchtkwaliteit te
bewaken.
Dus vanaf
nu is het gedaan met de ongezonde lucht in de klassen,
op tijd verluchten is de boodschap!

Oprichting ouderraad
Via een ouderbevraging bleek dat meer dan 10% van de ouders, naast het oudercomité, ook een
ouderraad wilde op school. Er volgde een oproep tot wie zich geroepen voelde om in deze ouderraad in te stappen. Er boden zich drie kandidaten aan, namelijk André De Nil, papa van Daan,
Liene Benoit, mama van Julie en Ilse Eeckhaut, mama van Thomas. Woensdag 12 april kwamen
zij voor het eerst samen. Tijdens dit overleg werden onder andere de rollen verdeeld en twee afgevaardigden gekozen die zullen zetelen in de schoolraad. Liene zal de rol van voorzitter op zich
nemen en Ilse deze van secretaris. Liene en Ilse zullen tevens ook zetelen in de schoolraad.
Wat is nu de rol van de ouderraad? In tegenstelling tot een
oudercomité heeft de ouderraad decretaal vastgelegde
bevoegdheden. Deze ouderraad heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de schoolraad. De ouderraad
heeft een overlegbevoegdheid en kan op vraag van de
schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief
het schoolbestuur adviseren over alle thema’s waarover
de schoolraad bevoegdheid heeft. De ouderraad zal jullie
ouders op de hoogte houden van zijn standpunten en activiteiten.
Van links naar rechts: Liene – Ilse – André
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Oproep tot een verkeersveilige schoolomgeving

Enkel in samenwerking met jullie kunnen we zorgen voor een veilige schoolomgeving voor onze
kinderen. Je kan je steentje bijdragen door o.a. de verkeersregels te respecteren met betrekking
tot het parkeren. Dagelijks staan er heel wat mensen foutief geparkeerd (op de stoep, op het zebrapad, in de verkeerde rijrichting, voor de parkeerplaatsen van infano vzw, …) waardoor er een
verkeersonveilige situatie wordt gecreëerd. Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden? Alvast bedankt voor deze inspanning!

Planning april en mei
Pagina 3

nieuwsbrief april - mei 2017- maandelijks

Belangrijke data voor de maanden april en mei
Dinsdag 18 april 2017
Woensdag 19 april 2017
Donderdag 20 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Zaterdag 22 april 2017
Maandag 24 april 2017
Woensdag 26 april tot en met vrijdag 28 april
Vrijdag 5 mei 2017
Vrijdag 5 mei 2017
Maandag 8 mei 2017
Dinsdag 9 mei 2017
Donderdag 11 mei 2017
Vrijdag 12 mei 2017
Maandag 15 mei 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Zondag 21 mei 2017
Dinsdag 30 mei 2017
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6L Bezoek Don Bosco Halle
CC De Ploter 3L en 4L
Wiplala - Film - Tim Oliehoek
CC De Ploter 2KK en 3KK
Stof - Het Wolk
Schoolfotograaf
Babysit op school van 18u tot 23u
fietsparcours en -examen 6L
Bokrijk 3L + 4L
Mini-opendeurdag Don Bosco Groot-Bijgaarden 6L
Uitstap 1KK
Verwendag BIB 5L + 6L
Uitstap Helix 1L + 2L
Uitstap Gaasbeek 2KK
Dag van wetenschap en techniek 5L + 6L
CC De Ploter onthaalklas
Wegversperring - Dans - Nat Gras
CC De Ploter 1KK
Wegversperring - Dans - Nat Gras
Schoolfeest
CC De Ploter 5L + 6L
Mieren Slapen Nooit - Brut & Villanella
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