11 september 2020

NIEUWSBRIEF
GBS DE SLEUTELBLOEM

Verkeersweek
Veilig naar school valt bij het begin van het schooljaar gelukkig op. Volgende week is er onze
verkeersweek. Dagelijks controleert SAM, de verkeersslang, hoeveel kinderen er te voet, met de fiets,
of anders milieuvriendelijk, naar school komen. Er zijn beloningen te winnen en op vrijdag 18
september hebben we onze strapdag met verkeersbehendigheidsproeven en voor de lagere school
een fietsencontrole in samenwerking met de politie.

Jaarkalender
Voor wie toch een kalender wil raadplegen: dit kan vanaf nu via het ouderplatform.

Duurzaamheid
Dit schooljaar start voor ons in de schijnwerpers van milieuzorg op school. De slogan daarvoor zal mee
door de leerlingen bepaald worden. Tijdens het eerste trimester onderzoeken we alvast hoe we
omgaan – of helaas niet – met afval. Een eerste actie wordt een doe-wandeling tijdens de week van
21 september naar aanleiding van de “wereld-poets-dag”. Veel meer nieuws volgt nog.

Dag van de sportclub
Ook dit jaar mogen alle clubsportievelingen in hun clubkledij naar school komen op 16 september.

Naschoolse opvang
Mogen we aan de ouders, van wie de kinderen na schooltijd nog even in de opvang blijven,
uitdrukkelijk vragen om de kinderen dan af te halen tussen 16 u. en 16 u. 15? Dat zou ons enorm
helpen met veiligheid en organisatie. Dank!

Naar Congo
Het is al enkele jaren geleden, maar op 17 september verdwijnen de leerlingen van zes voor een
exploratietocht doorheen Congo. Met het materiaal van Studio Globo zijn ze al een week bezig om
goed geïnformeerd bus en vliegtuig te kunnen nemen. Weer een stukje van de wereld dat voor ons
opengaat!

Zwemmen
Vermits de veiligheidsmaatregelen rond covid-19 in Nederland aangepast zijn, kregen we van het
schoolbestuur opnieuw de toelating om te gaan zwemmen in Zundert. Op dinsdag zal het tweede en
derde leerjaar gaan zwemmen. Op donderdag gaat ons eerste leerjaar samen met het derde leerjaar
van Klavertje Drie Overbroek. Om geen schoolbubbels te mengen, gaat elke klas in een aparte
autobus. Denk aan je zwemgerief!

