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Kalender
Di 5 nov
Wo 6 nov
Do 7 nov
Vrij 8 nov
Ma 11 nov
Di 12 nov
Do 14 nov
Vrij 15 nov
Ma 18 nov
Do 21 nov
Vrij 22 nov
Wo 27 nov
Do 28 nov
Vrij 29 nov

Theatervoorstelling ‘Een kleine prinses’ L3-4
Bosuitstap kleuterschool
Middagsport L1 (Kegels omver gooien):
uitgestelde activiteit
Zwemmen L2-4
Wapenstilstand (geen school)
Theatervoorstelling ’t Is tijd klein konijn’ K3
Theatervoorstelling ’Nachtzacht’ K1-K2-K3
Zwemmen L2-4
Ouderraad
Middagsport Honkbal L2
Zwemmen L2-4
Oudercontacten kleuterschool (brief volgt)
Schoolfotograaf
Oudercontacten kleuterschool (brief volgt)
Facultatieve verlofdag (vrijaf)

De maandkalender is ook steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme.

Sluiting poort (overdag)
Voor de veiligheid van onze kinderen zal de groene poort overdag op slot zijn.
Wees stipt aanwezig om 8u30, want de leerkracht aan de poort moet ook op tijd
aan zijn/haar rij aanwezig zijn.
Jullie kunnen de school steeds betreden via het kleine poortje aan de kant van de
parking/fietsenstalling. Gelieve u steeds eerst aan te melden aan het secretariaat.
Bedankt voor jullie begrip.

Trooper
Er staat een promofilmpje op onze schoolwebsite.
Trooper is een website die samenwerkt met grote
winkelketens.
Per online aankoop die je (via Trooper) op die website
doet, wordt een bepaald % afgehouden dat later naar
een VZW gaat. In dit geval... De ouderraad van onze
school! Deze stort na een bepaalde periode het geld
door naar de schoolrekening.
Je leest het goed: er gaat een % van jouw aankoop –
bedrag af. JE BETAALT NIETS EXTRA!
We stelden ons doel op €2000 (zonder termijn, er zit
dus geen tijdsdruk achter). Dit moét niet behaald
worden, maar we mogen dit doel natuurlijk ook
verpulveren.
Trooper is heel gebruiksvriendelijk! In een paar eenvoudige stappen bestel je iets online én steun je de
school zonder dat het iets extra kost.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals ook wij: https://trooper.be/priesterpoppe
2. Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de website surft, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
5. Van elke aankoop die je doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij!!!
Ziezo... Steun jij mee onze school?
Onze kinderen zullen jullie dankbaar zijn voor de moeite. De opgebrachte centjes worden goed besteed aan
nieuwe leesboeken en andere schoolmateriaal voor alle klassen.
Heel erg bedankt!

Leerlingenraad en jaarthema
Onze leerlingenraad is er al stevig ingevlogen dit schooljaar. Samen met de leerkrachten geven ze toffe ideetjes
voor de uitwerking en vormgeving van het jaarthema. Wat een gedreven ploeg!

Grootouderfeest
Wat hebben onze ouders en grootouders genoten van het optreden van hun kapoenen. De ‘circustent’ was
volledig uitverkocht. De artiesten en juffen gaven het beste van zichzelf. Knap hoor!

Je vindt heel wat foto’s van het grootouderfeest terug op de schoolwebsite!

Tekenfund
Jullie hebben net voor de vakantie de bestelbrief voor leuke gadgets (cadeaus) met de tekening van jullie zoon
of dochter er op ontvangen. De kinderen deden hun uiterste best om er een plaatje van te maken, het zijn
echte kunstwerken! Misschien zitten er wel leuke cadeaus tussen voor Kerst of Nieuwjaar om jullie kapoen of
grootouder mee te verrassen?
De winst van deze actie gaat naar de inrichting van de mobiele computerklas. Ons vroegere computersysteem
is vorig schooljaar gecrasht. Om alle doelen van media aan bod te kunnen laten komen investeren we graag in
voldoende laptops om in te kunnen zetten in de klassen.
Alvast bedankt voor jullie steun via deze weg.

Veiligheid aan de parking
Op de parking kan het behoorlijk gevaarlijk zijn voor de fietsers.
Om aan de fietsenstalling te geraken moeten onze kinderen soms
bochten maken rond fout geparkeerde auto’s. Dit is echt
gevaarlijk!
Gebruik ENKEL de voorziene parkeervakken om in te parkeren.
Denk aan de veiligheid van ALLE kinderen.

Werken Dorpstraat
Op dinsdag 22 oktober was het infovergadering over de werken in de Dorpstraat.
Uiteraard zullen deze werken hinder met zich meebrengen, toch begreep ik dat de aannemer zijn uiterste best
zal doen om deze hinder te beperken (in de mate van het mogelijke).
De werken beginnen op 4 november, maar deze eerste fase is enkel aan het doodlopend stuk aan de kerk en
zal voor onze kinderen en de toegang van de school nog geen hinder veroorzaken.
Pas na de kerstvakantie begint men aan de de 2de fase: kruispunt Dorpstraat/Hof ter Elstlaan + Dorpsplein.
Over de werken én de verschillende fasen zal er regelmatig geïnformeerd worden via Gimme.
Toch al even op een rijtje om jullie kinderen in te lichten over de veiligheid:
- Respecteer wegsignalisaties en verkeersregels
- Kijk uit voor putten, obstakels en werfverkeer
- Hou oogcontact met vrachtwagenchauffeurs.
- Draag een fluohesje, op deze manier val je op!
- GSM en oortjes? Niet op een werf!
Er zal telkens 1 voetpad beschikbaar zijn.
Zorgen jullie samen voor de veiligheid van onze kinderen tijdens deze werken?

Lege batterijen inzamelen
Onze school is een verzamelpunt voor lege batterijen. Als we een volle ton hebben met lege batterijen laten
we deze ophalen door BEBAT die deze dan recycleert. Goed dus voor ons milieu!
Maar lege batterijen binnenbrengen in onze school is niet alleen goed het milieu, maar ook goed voor de
kinderen. De school verdient per opgehaalde kilogram lege batterijen punten. Met deze punten kunnen we
didactisch materiaal aankopen voor onze leerlingen.
In november krijgt de school dubbele punten per opgehaalde kilogram!
DUS: Als jullie thuis nog lege batterijen hebben, aarzel dan niet om ze binnen te brengen in de school (ton staat
in de gang aan het secretariaat).
DANKJEWEL!

Graag tot een volgende Poppenieuws,
directeur Veerle

