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Dagje vrij
We vermoeden dat 4 februari op de kalender van de kinderen een gouden randje heeft. Niet
alleen omdat het schooljaar half is. Vooral omdat dit op de jaarkalender staat als onze tweede
facultatieve verlofdag. Geniet er allen van!

Geen opvang
Goede afspraken maken goede vrienden, en een goede school. De maandelijkse vergadering
van de leerkrachten valt op 7 februari. Dat betekent geen naschoolse opvang. Houd het in de
gaten.

Schrijf-ze-Vrij
Het mooie van leren schrijven is dat je naast nieuwjaarsbrieven, en nog vele andere mooie
briefjes, in het vijfde en zesde leerjaar het leven van andere mensen zeer positief kan
beïnvloeden. Op 11 februari nemen we deel aan de briefschrijfactie van Amnesty International
die dit jaar onrecht uit het leven van mensen wil doen verdwijnen.
Verdwijnen, vals beschuldigd worden, jarenlang in de gevangenis verdwijnen. Je kan het beter
niet meemaken. Cihan, Bernardo, Mikita, Nassin ondervinden dat vandaag omdat ze opkomen
voor mensenrechten, omdat ze het woud willen beschermen of gewoon omdat ze op het
verkeerde moment op een verkeerde plaats stonden.
Zoals de vorige jaren hopen we dat honderdduizend brieven, waarvan wij ons deeltje
schrijven, inderdaad hun leven positief kan wenden. En graag op deze plaats al een proficiat
voor de leerlingen die zich hiervoor willen inzetten.

Studiedag
Op 16 februari zullen de leerkrachten nadenken en bestuderen hoe ze vervolgens met hun
lessen de leerlingen nog meer kunnen leren. Hoera, want op die dag mogen de leerlingen thuis
ontspannen!

Dikketruiendag
Veel winterse waarnemingen hebben we nog niet gedaan. Dat we omwille van het virus zowat
een openluchtschool zijn, is al zeker een goede reden om op 17 februari je mooiste trui aan te
trekken. Of trek vooraf je juf of meester aan de mouw en spreek af wat je daarrond in de klas
kan organiseren.
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Anti-pest-week
Vier stippen. Een verkeerslicht. STOP. Je beste vrienden kan je kietelen met een plagerijtje.
Anders? Dan kietelt het niet. Dan doet het pijn. Dan is later zeggen dat het niet de bedoeling
was reeds een pleister op een houten been.
Wat herhaald wordt, een ander pijn doet, veel te laat besproken wordt: voorkomen! Daarom
is de anti-pest-week niet alleen een symbool, het is vooral een actief stilstaan bij wat we beter
niet doen. Doen èn onthouden.

Wat een drukte aan de schoolpoort!
Elke ouder kent het wel. ‘s Ochtends voor en ‘s avonds na het werk, moeten we nog snel even
dit, dan nog vlug dat en dan …. rushen naar school. Haastig met de auto of de fiets en dan snel
even parkeren, zoon- of dochterlief netjes op tijd brengen of ophalen. Het moet allemaal snel
snel, want ‘s ochtends staat het werk, en ‘s avonds dan weer het avondmaal, de hobby’s, het
huiswerk en de samentijd te wachten. Allemaal zeer menselijk en begrijpelijk… MAAR!!
De veiligheid van de kinderen en daarmee ook de verkeersveiligheid rond onze school
primeert. Een veilige schoolomgeving is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de
gemeente en de politie, maar van iedereen, dus ook van de ouders. Als Oudercomité gaan wij
die verantwoordelijkheid niet uit de weg, integendeel, we hebben zelfs een
verkeerswerkgroep opgericht in de schoot van het comité.
Wat kan je van ons verwachten?
Wij zijn druk bezig met het uitwerken van concrete ideeën om de schoolomgeving veiliger te
maken. De komende weken zal een aantal opzienbarende fluo-acties je zeker niet ontgaan.
Achter de schermen bereiden we nog andere veiligheidsacties voor, maar daarover verneem
je later meer in een volgende nieuwsbrief.
Wat mogen wij van jou verwachten?
Wij lenen graag jouw ogen en oren. Zie je of bevind je jezelf in een moeilijke of onveilige
verkeerssituatie in de omgeving van de school? Meld het ons! Heb je zelf oplossingen of
suggesties om bepaalde situaties veiliger te stellen? Mail ze ons!
Slechts 1 adres: oc_desleutelbloem@hotmail.com
Stay tuned en …. Keep it safe!
De Verkeerswerkgroep van Oudercomité De Sleutelbloem

