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         Brugge, 21 10 2019 
 
Beste ouder, 
 
September  en oktober zijn voorbijgevlogen.. ..de herfstvakantie staat voor de deur.  
Het waren twee boeiende en verrijkende maanden.  
Het schoolteam zette zijn schouders onder diverse extra activiteiten.  
We organiseerden een waardevolle ‘ strapdag ‘ voor onze kinderen. We ‘stapten en trapten‘ 
met zijn allen naar Tillegembos onder een stralende zon…. de weergoden waren ons gunstig 
gezind. 
Chrysanten werden te koop aangeboden. Dank voor deze prachtige verkoop. De financiële 
middelen zullen we spenderen aan extra activiteiten voor onze leerlingen. Hierbij denken we in 
de richting van een ‘ verwendag ‘. De specifieke werkgroep is hierover aan het  brainstormen en 
brengt ons tijdig op de hoogte. 
In de week van 14 tot 18 oktober 2019 mochten we onderwijzend personeel uit enkele 
Europese landen -Turkije, Polen, Griekenland en Gran Canaria - ontvangen. We werken samen 
rond het thema ‘ Movement to change ‘ . Kinderen brengen we sociale vaardighden bij via 
diverse activiteiten . Hierbij worden o.a. speelmogelijkheden uit de diverse landen besproken 
en uitgeprobeerd. 
Via de Europse Unie ontvangt onze school hiervoor extra middelen. Dit om deze uitwisseling te 
realiseren alsook de nodige materialen aan te schaffen. Personeelsleden van ons team kunnen 
ook deze verrijkende ervaring meemaken in één van de partnerlanden. 
De oudervereniging richtte een ouderavond in . We zien uit naar de volgende en hopen om nog 
meer geïnteresseerden te verwelkomen. Verder helpen ze mee aan de uitwerking van ons 
komend tuinfeest op 1 juni 2020. Het programma ligt al in grote lijnen vast.  
Hierbij lichten we een tipje van de sluier …… een rondrit met zijspannen , BBQ, randanimatie, 
het optreden van onze kinderen en de muziekgroep ‘ het Zesde Metaal ‘ .  
Prik deze datum reeds in jouw agenda en nodig familie, vrienden,  kennissen, buren .. uit voor 
dit samenzijn. 
De kinderen in de klas van juf Jamaïca ( Bengels ) krijgen de kans om , via een digitaal bord, 
extra oefenkansen aan te grijpen. Dit konden we realiseren dankzij de financiële steun van 
Cera. Zij sponsorden hiervoor het bedrag van 3000 euro. 
Op donderdag 24 oktober gaat het oudercontact door met de juf van de klas van kindlief. 
Nadien sluiten we af met een heerlijke kaasplank. Dankzij de gulle sponsoring van de 
kaaswinkel "Carla's Kaas" uit Torhout kunnen we deze avond voor een democratische prijs 
organiseren. 
Geniet van de komende vrije dagen  en tot maandag 4 november . 
 
Vriendelijks, 
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