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Kom meer te weten over het reilen en
zeilen in onze school.

Welkom aan Jhon,
onze nieuwe
toezichter.

Veel plezier gehad op
boerderijklas!
De kinderen van L1 en L2 zijn voor
het eerst op openluchtklas gegaan.
De kinderen trokken hun laarzen aan
en leerden dieren verzorgen, stallen
uitmesten en choco maken.
Bovendien zorgde de boerderijklas
voor een sterkere band tussen elkaar
en met de juffen!

We verwelkomen meester
Jhon die het middag- en
avondtoezicht voor de lagere
afdeling op zich neemt. Juf
Karien heeft een nieuwe
uitdaging, waardoor zij ons
heeft verlaten.

Ook van harte welkom aan toezichter Ruth en
eetzaalmedewerker Michel!

Woensdag 29 september:
Sportclub in de kijker!
Sport Vlaanderen en MOEV roepen alle scholen in Vlaanderen op
om kinderen en leerkrachten naar school te laten komen in de
outfit van hun favoriete sport/sportclub. Zo treden de leerlingen
op als ambassadeur en kunnen
ze hun sportclub in de
kijker plaatsen. Ook wij doen
mee met onze Sint-Elooischool!
Trek daarom massaal je outfit
van jouw sportclub/favoriete sport
aan op woensdag 29
september!

Meester Seppe is
geblesseerd.
Hoewel sporten uiteraard
gezond is, heeft het meesporten van meester
Seppe gezorgd voor een
blessure. Meester Victor
neemt de gymlessen van
meester Seppe de
komende weken over.
Welkom meester Victor!

Saved by the bell: recht van ieder kind op goed
onderwijs
Op dinsdag 5 oktober doet de school mee aan 'Saved by the bell'.
Op de Internationale dag van de leerkracht rinkelen we samen de
bel en staan we stil bij het recht van ieder kind op kwaliteitsvol
onderwijs. Uw zoon of dochter mag op deze dag een genaamtekende
bel, fluitje of dergelijke meebrengen. Iets aankopen is niet nodig, want
ook onze handen doen prima dienst.
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Project 'open restaurant'
We zijn dit schooljaar gestart met een open restaurant voor de lagere afdeling. Het doel is om
kinderen meer eigenaarschap te geven (Heb ik honger om 12u of wacht ik liever nog even?) en
om het maaltijdgebeuren rustiger te laten verlopen voor de kinderen. Een nieuw project gaat
uiteraard gepaard met de nodige kinderziektes. Sommige kinderen hebben het nog moeilijk om
te kiezen wanneer ze gaan eten, sommige kinderen vergeten hun plekje regelmatig nog af te
ruimen,... De verantwoordelijke werkgroep stuurt regelmatig bij en zoekt manieren om de
kinderen te begeleiden in het proces. Echter, het gaat er duidelijk rustiger en gemoedelijker aan
toe in onze eetruimte. Bovendien is er duidelijk minder voedselverspilling door kinderen de
keuze te geven in de grootte van hun portie.

Financiële steun ouderraad maakt ons restaurant gezelliger!
Hartelijk dank aan de ouderraad om
financiële steun te voorzien voor de
uitbouw van ons open restaurant! De
OURA heeft de nieuwe zitbanken in ons
open restaurant gesponsord. Deze banken
kunnen handig verplaatst worden,
waardoor buiten lesgeven aan een bank nu
ook mogelijk is.

Bestelbon maaltijden
We vragen de bestelbon verder in te vullen. Dit zorgt ervoor dat de leverancier van de maaltijden
een betere inschatting kan maken, wat bijdraagt in het kader van voedselverspilling.

Grootouderfeest in de kleuterafdeling!
Op maandag 21 en dinsdag 22 februari 2022 zal het grootouderfeest, na een coronapauze,
normaal gezien opnieuw kunnen plaatsvinden. Om praktische redenen zijn we genoodzaakt om
de groep ouders en grootouders op te splitsen. De grootouders en ouders van de kleuters van
wie de familienaam begint met de letter A tot en met L nodigen we uit op maandag 21/02/2022.
De grootouders en ouders van de kleuters van wie de familienaam begint met de letter M tot en
met Z heten we van harte welkom op dinsdag 22/02/2022. Dit feestelijk gebeuren is uiteraard
onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen.

Ter herinnering: maandag 4 oktober = schoolvrije dag
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