Beernem, 9 januari 2019

Beste ouders,
“Mocht elke blik deze drie dingen uitstralen: ik heb je gezien, ik accepteer je, ik waardeer je.”
In 2019 willen we onze leerlingen zien groeien in een warme schoolomgeving en hen ruimte bieden
voor een enthousiaste ontdekkingstocht waarbij ze zichzelf, de ander, de wereld met wijsheid
verkennen. Het is mooi om te zien hoe de peutertjes enthousiast huppelen op de speelplaats, vol
interesse voor een blaadje, een wormpje, de grote plassen water om in te springen….
Het derde kleuter bracht een mooie kerstviering, terwijl alle leerlingen van het lager de muziek
verzorgden. Er waren heel veel ouders en grootouders aanwezig en dat was hartverwarmend!
De werkgroepen op school organiseren heel wat activiteiten: de warmste dag met
films, bewegings-spelen voor het kleuter, fluocampagne, schaatsen,
toneel “Geluksvogels,vriendschap”, strapdag…
Vandaag kregen alle leerlingen van de ouderraad een fluojasje. Met de opbrengst van de kerstmarkt,
halloween, de quiz, de uitwuifstuiffuif… werd dit betaald. Dank aan alle ouders voor de steun! We
zouden graag hebben dat alle leerlingen het hesje dragen om naar school te komen. Als het te klein is
kunt u het indienen en een nieuw vragen. Op het einde van het zesde leerjaar krijgen we ze graag
terug.
De schoolomgeving is pas veilig als iedereen daaraan wil meehelpen. De politie zal
vanaf 14 januari verscherpt toezicht houden. Er is een parkeerprobleem waarbij vaak
auto’s op het voetpad parkeren. De strook aan de fietsenstalling Schooldreef die wit
gemarkeerd is, moet ook autovrij blijven. U kunt best parkeren op de parking aan de
kerk, dan staat u nooit in de file van de Schooldreef.
Wie broodjes wil bestellen moet dit op maandagmorgen indienen aan de leerkracht. Als u een
warme maaltijd hebt gereserveerd en wil annuleren wegens ziekte dan vragen we om voor 8u45 de
school te verwittigen op secretariaat@deregenboogbeernem.be of telefonisch op 050/78 88 91.

Kalender:
-van 19 tot 26 januari: sneeuwschool voor de zesdeklassers
-dinsdag 5 februari: pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen
-zaterdag 9 februari: quiz door de Ouderraad, iedereen welkom
-maandag 11 februari: facultatieve verlofdag
-dinsdag 26 februari: inschrijving nieuwe peutertjes van 17u tot 18u

