In de wolken
Onze schoolfamilie blijft uitbreiden!
Juf Sanna heeft haar handen regelmatig vol met haar Nine.
We vermoeden dat de warmte van haar dochtertje haar
alleen maar warme energie en vreugde schenkt.
En, juf Tugba is bevallen van een zoontje, Mehmet. We zijn
er al even zeker van dat dat jongetje aan goede zorgen niets
te kort komt.
Beide moeders, vaders en jonge spruiten wensen we veel
moois toe.
Dank en proficiat
Woensdag 12 mei hebben we het aangename aan het nuttige gekoppeld. De
sponsortocht drukt zeker de solidaire instelling van het pedagogisch project
van de school uit. Daarenboven was het een leuke gelegenheid om na
maanden klasleven eens actief buiten de schoolpoort te komen. Een proficiat
voor alle wandelaars en een hartelijke dank voor allen die met woord en daad
de tocht gesteund hebben. We mogen, met behulp van het telwerk van de
leden van het oudercomité, melden dat we een mooi bedrag van 2790 euro bij
elkaar hebben gestapt! Meer dan een dubbele dikke proficiat!
Leven voor de poort
De huidige situatie maakt het einde van een lesdag aan de poort niet
eenvoudig. Dank aan allen die zelfs daar er mooi in lukken om afstand en een
beetje geduld te bewaren.
Niet veilig is om vanop de overkant van de straat kinderen toe te roepen.
Daardoor zien we soms leerlingen plots en zonder veel omkijken de straat
overlopen. Niet veilig dus. We vragen om
even nader te komen en het oversteken
niet over te leveren aan impulsen of
roekeloze reacties. Dank.

VER
Vrijdag 21 mei gaan we met de hele school opnieuw onze plaats in het
verkeer op veiligheid afstemmen. Zowel voetgangers (eerste, tweede en
derde leerjaar) als fietsers (vierde t.e.m. zesde) leggen onder begeleiding het
parcours af en kunnen op voorziene plaatsen tonen dat ze wel degelijk weten
hoe ze een straat moeten oversteken of links of rechts afslaan…
We zijn blij dat we daarvoor beroep mogen doen op een hele groep
vrijwilligers die met de leerlingen op pad
gaan. Dank en inderdaad: ook hier
primeert een veilige houding. Handig zou
zijn als die dag iedereen aan een fluohesje en een fietshelm denkt.
Attentie vanwege oudercomité voor
VER
Herinner je nog vorig jaar, in volle
lockdown met een verkeersbingo én
welverdiende bloemen-fluo? We gaven de attentie toen heel graag, maar zijn
blij dat we onze attentie dit jaar gewoon aan de lagereschoolkinderen mogen
bezorgen, op voorwaarde dat ze de VER goed afleggen. Het wordt een
attentie om al "schitterend" nog meer kilometers te fietsen. Dankjewel en met
plezier!
Op driedaagse?
Zowel in de tweede als in de derde graad wordt er ijverig voorbereid. We
hebben de noodzakelijke toestemming gekregen van de igean-preventieadviseur en de gemeentelijke crisis-cel om binnen de nationale
veiligheidsrichtlijnen op pad te gaan.
Dat betekent dat de reis en de uitstappen, eten en slapen, steeds binnen de
klasbubbel moeten gebeuren. Slapen met voldoende afstand tussen de
bedden en constante verluchting. Begeleiders slapen apart en individueel in
een kamertje. Eten, opdienen, afruimen en afwassen gebeurt optimaal binnen
de klasgroep. Gelukkig spelen de activiteiten zich zo goed als allemaal in
openlucht af. Handen wassen, mondmaskers voor de derde graad, reinigen:
alles blijft gelden.

We hopen een van de volgende dagen per graad een concreter bericht te
kunnen
zenden
met
nauwkeurigere
informatie
en
een
inschrijvingsmogelijkheid. Zijn er vragen? Die zijn er om gesteld te worden.
Weldra hopelijk nog meer en duidelijker goed nieuws!

Poëziewedstrijd
De cultuurraad organiseert in samenwerking met de bibliotheek een
poëziewedstrijd. Het idee achter deze wedstrijd is om deze zomer een
poëzieparcours te maken. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de
dichtbundel “Bezette stad” van Paul van Ostaijen verscheen. Daarom gaan we
op zoek naar literair talent in onze gemeente.
Schuilt er in jou een dichter? Grijp dan nu je kans en stuur maximaal 3
gedichten in voor 10 juni 2021.
Alle inwoners van de gemeente Brecht kunnen deelnemen. Er 3 categorieën:
• Kinderen: geboren in 2009 of later.
• Jongeren: geboren tussen 2003 en 2008
• Volwassenen: geboren in 2002 of vroeger
Het onderwerp is vrij te kiezen. Als tip voor kinderen geven we een suggestie
om een gedichtje te schrijven over hun droomwereld of over hun huisdier,
maar iets helemaal anders mag natuurlijk ook.
Elke deelnemer ontvangt een aandenken. De winnaars ontvangen een
certificaat en een originele prijs. Meer info en het wedstrijdreglement vind je op
www.brecht.be/poezie

