Nieuwsbrief januari 2018
Beste ouder(s),

De Sint is vertrokken en onze kerstspullen zijn van de zolder gehaald. In alle
klassen heerst er een gezellige kerstsfeer. Kerstlichtjes branden, bomen zijn
prachtig versierd en kerstwerkjes staan overal te schitteren. Nieuwjaarsbrieven
worden ijverig geschreven en ingeoefend. Kortom, het eerste trimester loopt op
z’n einde.
De lagere school sluit deze eerste periode af met een kerstviering in de kerk op
vrijdag 22 december om 13.15u. Ouders en grootouders zijn van harte welkom!
Wij wensen u alvast sfeervolle eindejaarsfeesten en een goede start in 2018!

AFSCHEID:
 Amy Luyten(2B) nam afscheid van haar opa.
Onze innige deelneming!

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

Ouders, leerlingen,
We hebben er een drukke decembermaand opzitten.
Op zaterdag 16 december kon u onze leden van het Oudercomité terugvinden op de
opening van de Kleiputsite. We verkochten glühwein, warme chocolademelk en
marshmallows. Dit allemaal in het teken van de Warmste Week van StuBru. We
schonken als Oudercomité al 500 euro aan het Kinderkankerfonds. De eindafrekening
moeten we echter nog maken. In de loop van deze week hopen we van het
gemeentebestuur te vernemen hoeveel de plaatselijke verenigingen hebben ingezameld
voor deze actie.
We willen als Oudercomité toch ook de Leerlingenraad van onze school in de bloemetjes
zetten. Zij bakten samen met juf Martine en enkele mama's overheerlijke cakejes en
verkochten deze lekkernijen zaterdagavond. Zij verdienden en schonken maar liefst
302,50 euro aan het Kinderkankerfonds. Kinderen met een gouden hart! Dank je wel.
Zondag 17 december was geen rustdag voor ons. U kon ons aan het werk zien tijdens de
Winterbar op Domein De Merode. Voor het tweede jaar op rij baatten we met het
Oudercomité de grote tent uit. Een deel van de winst komt dan in ons spaarpotje terecht.
Dit jaar goed voor 485 euro.
Alvast een welgemeende dank u wel aan alle leden die zowel zaterdag als zondag de
handen uit de mouwen hebben gestoken.
Nu gaan ook wij genieten van de feestdagen. We wensen jullie dan ook allemaal prettige
feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Aan het einde van het oude gekomen
Reeds van het nieuwe aan het dromen.
Wensen wij jullie veel liefde en geluk 12 maanden aan een stuk
Oudercomité De Bolster

PIRREWIRREWIT VAN WIE IS DIT?
Er blijven heel wat voorwerpen achter op school. Als u iets mist, kom gerust een kijkje
nemen in de eetzaal van de lagere en kleuterschool.

VERKEER OP SCHOOL

Een dikke proficiat voor alle kinderen die iedere dag met hun fluohesje naar school
komen. Wij zijn daar trots op. We vinden het zeer belangrijk dat iedereen
goed zichtbaar is in het verkeer! Beste ouders moedig uw kind aan om fluokledij en
fietshelm te dragen op weg naar school. Het is sowieso de moeite waard!
Onze flitsactie loopt nog door. Dus flitsen maar!
Wist je dat:
* een bestuurder iemand met donkere kledij pas vanop 20 meter kan zien?
* een bestuurder iemand met lichte kledij in het donker al vanop 50 meter en iemand
met reflecterende kledij zelfs al vanop 150 meter kan zien.
* een fietshelm het risico op zware letsels bij een val halveert.

Kangoeroewedstrijd
Een aantal leerlingen van de derde graad nemen dit jaar deel aan de
Kangoeroewedstrijd. Dit is een wedstrijd die kinderen laat ervaren dat wiskunde op elk
niveau heel leuk en uitdagend kan zijn. Samen oefenen we op allerlei aantrekkelijke
reken- en denkpuzzels. Op 16 maart 2018 vindt de grote wedstrijd plaats. Dan krijgen
we 50 minuten de tijd om 24 meerkeuzevragen in te vullen die stuk voor stuk een vonkje
creativiteit en een flits van inzicht vragen. Alle deelnemende leerlingen winnen sowieso
een prijs voor hun inzet. Veel succes aan alle deelnemende leerlingen!

Data om niet te vergeten
Maandag 8 januari 2018



Welkom instappertje in de kleuterschool



Zwemmen: 5A, 5B en 6

Woensdag 10 januari 2018



20u Oudercomité

Vrijdag 12 januari 2018



Verkeersactiviteiten in de kleuterschool

Maandag 15 januari 2018



BIB kleuterschool



Zwemmen: 5A,5B en 6

Dinsdag 16 januari 2018



BIB lagere school

Donderdag 18 januari 2018



6de leerjaar naar SIMA Aarschot

Maandag 22 januari 2018



6de leerjaar naar SIBA Aarschot



Schaatsen 3de leerjaar in de voormiddag en het
2de leerjaar in de namiddag.



2de leerjaar naar kringloopwinkel in Heist op
den Berg



Oudercontacten 1, 2 en 3



Kijkdag instappers van 1 februari en na de
krokusvakantie



vervolg oudercontacten 1,2 en 3

Donderdag 25 januari 2018



Schaatsen voor het 4de leerjaar in de
voormiddag en het 5de leerjaar in de namiddag

Vrijdag 26 januari 2018



Schaatsen voor 1ste en 6de leerjaar in de
voormiddag



Rapport 2 (LS)



Zwemmen: 5A, 5B en 6

Dinsdag 23 januari 2018

Woensdag 24 januari 2018

Maandag 29 januari 2018

De allerbeste wensen voor 2018
namens het ganse Bolsterteam

