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De zelfgemaakte
automat van de bijtjes

Fran van de
slingerapen maakte
een draak voor haar
boekenkring

Lekkere gezonde
pick-nick bij de bevers
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Fluodag 19/01
Om extra aandacht te geven aan zichtbaar zijn in het verkeer, is het dinsdag 19/01 fluodag op
school. Dit wil zeggen dat de leerlingen hun beste fluo-outfit mogen aantrekken. Wij kijken er
alvast naar uit!

Snoepen op school
De leerkrachten hebben gemerkt dat er de
laatste tijd regelmatig snoep mee naar school
komt. Wij hebben er samen voor gekozen
om een gezonde school te zijn. Snoep hoort
niet bij deze visie. Wij willen dan ook vragen
om hier extra op te letten dat jouw
zoon/dochter geen snoep mee naar school
neemt.
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Auto’s in de straat
Door het koude en natte weer, merken we dat er meer leerlingen met de auto naar school
komen. We willen hierbij nog eens aandacht vragen om rustig door de Pauwenlaan te rijden
en heel goed op te letten voor de vele voetgangers en fietsers. Ook is het niet de bedoeling dat
je met de auto op de rijbaan voor de poort blijft stil staan om zo jouw zoon/dochter uit te laten
stappen. Dit is gevaarlijk voor eigen uitstappende kinderen maar ook gevaarlijk voor fietsers.
Deze kunnen moeilijker door en er is gevaar voor openslaande deuren. Het is bovendien
volgens het verkeersreglement verboden.

Boekentas niet vergeten
De afgelopen weken vergaten heel wat leerlingen hun boekentas mee naar school te nemen.
Deze werden dan telkens achteraf nog naar school gebracht. Hierdoor moeten Niels en MariePaule regelmatig naar de poort wandelen en verliezen ze kostbare tijd. We begrijpen dat het
druk kan zijn tijdens de ochtend-rush, waardoor je soms iets vergeet. Toch willen we jullie
vragen om, telkens je thuis vertrekt naar school, goed te controleren of je alles bij hebt en dus
ook de boekentas. Alvast bedankt.

Meld je aan..... voor 2021
Even een herinnering voor de ouders die een broer of zus willen inschrijven in De Pluim voor
volgend school: dit kan tot en met 29 januari 17u. VERGEET DIT NIET!
Meer info in de vorige vrijdagpost of op www.meldjeaan.be
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