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Graag beginnen we deze nieuwsbrief met jullie het allerbeste te wensen voor 2019.
Tevens blikken we terug op een aantal activiteiten die plaatsvonden in de laatste maand van 2018.
De leerlingen van de tweede klas maakten een eigen lolly voor een zoet nieuw jaar.

De leerlingen van het vierde leerjaar brachten een bezoekje aan Villa Pila in Tienen. Dit is het bezoekerscentrum van
Bebat.

Elk jaar moet Zwarte Piet oefenen om stabiel over de daken te kunnen lopen. De leerlingen van het eerste leerjaar
deden dit ook samen met de kinderen van de derde kleuterklas tijdens de “pietengym”.

Uiteraard kunnen wij niet al onze foto’s in onze nieuwsbrief opnemen. Uitgebreid foto’s bekijken kan via volgende link
naar onze fotoalbums http://kleuterenlagereschoolmaterdei.be/lager_foto.html
Verder kan u op onze website ook tercht voor de menu’s, kalender…
www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be

Boekenbeurs: 1 februari
Op vrijdag 1 februari zijn jullie allen welkom op onze jaarlijkse boekenbeurs. De beurs opent haar deuren om 15.00u
voor publiek. We voorzien ook dit jaar een breed gamma aan boeken en er is zeker voor ieder wat wils.
Er kan cash betaald worden en ook zoals bij andere edities zal er een kassa zijn met bancontact.
De opbrengst van deze beurs gaat integraal naar de ouderraad die mee ondersteunt in de aankoop van een nieuwe
speeltuigen. Voor het opstellen van de beurs zoekt de ouderraad nog vrijwilligers die mee bij aanvang schooltijd
(8.45u), een uurtje willen opstellen. Het gaat om boeken uitpakken en op tafels leggen. Wie graag een handje helpt
mag dit laten weten door te reageren op dit bericht. Dank u!
Vrijdag gaat de naschoolse sport en studie door zoals we dit gewoon zijn. Onze leerlingen gaan steeds onder
begeleiding van ouders naar de beurs of ze moeten nu al in het bezit zijn van een alleen-naar-huis-kaart.
even?

Batterijen
De leerlingen van het 4de leerjaar volgden een workshop omtrent recyclage van batterijen. Lege batterijen kunnen nog
steeds via de ton in de gang ingeleverd worden.

Luizenalarm – algemeen
We krijgen uit heel wat klassen meldingen dat er vervelende diertjes in de haren zitten. Het is jullie allen bekend dat
luizen geen teken zijn van slechte hygiëne, integendeel! Voor kinderen (en ook ouders die de behandeling moeten
begeleiden) is dit heel erg vervelend. Daarom is het ook noodzakelijk dat iedereen de moeite doet om dit eens na te
kijken bij de eigen kinderen.
Zolang er leerlingen blijven rondlopen die niet behandeld zijn, blijft de plaag op onze school hangen. In bijlage van
deze brief vinden jullie de nodige info over het bestrijden van de diertjes.

Een centje voor de ouderraad
Weet u geen raad met de gebruikte inktcartridges van uw printer? Laat zoon of dochter ze meenemen naar
school en deponeren in de box die op een tafel staat in de hal. Grotere exemplaren mogen op de mand van de
melk gezet worden. De ingeleverde exemplaren worden opgehaald en de ouderraad ontvangt 0,5 euro tot 2 euro
per stuk. Poederbussen van kopieerapparaten worden niet vergoed! Deze actie is permanent!

Kalender

-

Op maandag 14 januari gaan de kindercontacten van start.
Zaterdag 18 januari is het opendeurdag in onze secundaire afdeling.
Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen samen met hun ouders een
bezoekje brengen.
De inschrijvingsprocedure voor basisonderwijs is eveneens van start
gegaan. De ouders van kinderen van de 3de kleuterklas zijn welkom op
dinsdag 22 januari om 19.30u.
Op vrijdag 25 januari gaat het reflectiedocument voor ouders mee naar
huis.
Op donderdag 31 januari en dinsdag 5 februari vinden de oudercontacten
plaats.
De kleuterschool organiseert op zaterdag 26/1 een schoolvoorstelling.
We wensen hen veel plezier en veel succes!
Op vrijdag 1 februari is er onze jaarlijkse boekenbeurs.

