Nieuwsbrief april 2018
Beste ouder(s),
"Daar is de lente, maar waar is de zon! " We kijken er zo naar uit!
We wensen al onze kinderen alvast een deugddoende paasvakantie met
natuurlijk veel zonneschijn!

Famlienieuws:
Ella Van den Bosch (1P) is zeer fier op haar kleine zus, Nina.
Proficiat!
We namen afscheid van:
- Fin Van de Weyer, overgrootmoeder van Elize Torfs
Onze oprechte deelneming

Verkeer op school:
Met het mooie weer in aantocht merken we dat er terug meer kinderen met de fiets naar
school komen. Zorg er steeds voor dat jullie goed zichtbaar zijn in het verkeer. Dus jullie
fluohesje blijven dragen is de boodschap!
Hebben jullie aan de blauwe poort van de lagere school de banner van onze fluoflitsers
2018 al bewonderd?
Een dikke proficiat voor iedereen en we blijven verder fluo dragen!

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ
Ouders, leerlingen,
De lentekriebels zijn nu echt wel voelbaar. Zalig toch!
Op 25 maart waren wij als leden van het oudercomité om 6u00 aanwezig op de school.
We zorgden met veel plezier voor rijk gevulde ontbijtmanden. Hopelijk heeft u ervan
genoten. Wat vond u van onze aangepaste “manden”? Voor ons was het werken met de
taartdozen echt een voltreffer. Maar we vernemen graag ook jullie bevindingen.
Nu richten we onze pijlen volop naar 26 mei. Dan is er het schoolfeest. Dit jaar draait
alles rond boeken. Ook wij verdiepen ons in het thema. U kan ons tijdens het schoolfeest
terugvinden aan drank en eetstandjes. Wij bestellen alvast de zon.
U vernam waarschijnlijk wel dat de school een heuse inspectie heeft doorstaan. Zowel
directie, leerkrachten, leerlingen en ouders werden aangesproken door de inspecteurs.
Langs deze weg willen wij de ouders die aanwezig waren tijdens het gesprek met de
inspecteurs van harte bedanken. Want ook ouderparticipatie is zéér belangrijk.
We wensen iedereen nog een fijne paasvakantie.

NIEUWTJES UIT DE KLEUTERSCHOOL EN DE LAGERE SCHOOL
Zie hiervoor op de schoolwebsite: www.vbsramsel.be en onze facebookpagina

SCHOOLFEEST
Het Bolsterteam en oudercomité nodigen u alvast uit op zaterdag 26 mei 2018 op hun
jaarlijks schoolfeest.
Dit schooljaar organiseren we een boekenfeest met optredens, voorstellingen,
tentoonstelling, een zoektocht en een boekenbeurs. Na de paasvakantie bezorgen we u
meer concrete informatie.
Iedereen van harte welkom!

KLEDININZAMELING
Van dinsdag 16 april t.e.m. zaterdag 21 april 2018 (voormiddag)
Help ons extra inkomsten te verwerven voor de verfraaiingen van de speelplaats in de
kleuter- en lagere school!
Voor elke 10 kilo kleding die de school inzamelt, krijgen we ongeveer 3 Euro!
In een zak stop je kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen, knuffels, schoenen,
riemen, handtassen, rugzakken, schooltassen en andere lederwaren. Sluit de zak goed
voor inlevering.
Wat mag niet mee? Kussens, vervuilde dekbedden en tapijten.
De kleding komt in een sorteercentrum terecht. Nadat alles gesorteerd is, wordt het
klaargemaakt voor export naar hulpbehoevende landen.
Inzamelpunt = onder het afdak van de prefab lagere school(aan de blauwe poort)
Schoolstraat 26
De resultaten maken we bekend via onze maandelijkse nieuwsbrief en op de
schoolwebsite.
Begin dus maar al te verzamelen … Alvast bedankt voor je bijdrage!

Data om niet te vergeten
Zondag 1 april 2018



Aprilvis



Pasen

Zaterdag 7 april 2018



Vormsel te Westmeerbeek

Maandag 16 april 2018



Weer naar school



Welkom instappertjes



Start kledinginzameling



Zwemmen voor 1A,2A en 2B

Woensdag 18 april 2018



Oudercomité

Donderdag 19 april 2018



Lentewandeling Beeltjens 3K

Zaterdag 21 april 2018



Verzamelde kleding wordt opgehaald

Maandag 23 april 2018



Zwemmen voor 1A,2A en 2B

Dinsdag 24 april 2018



MST 1ste leerjaar



Sportsterrenslag 6de lj in Tienen



3de lj met de fiets naar het gemeentehuis



Vrije dag: GEEN SCHOOL

Maandag 30 april 2018

Haasje, haasje, hupla hop
kleur je mooie eitjes op.
Breng ze rond met goede wensen.
Vrolijk paasfeest beste mensen!

