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Beste ouder,
Deze morgen belde een kleuterdame aan mijn
bureau. Op het moment dat ik de deur
opendeed vroeg die pagadder: “Meneer de
directeur, wanneer gaan we eens plantenvlees
eten?” Ik had op het eerste zicht geen notie
van het woord maar als je het ontleedt dan
begrijp je dat die leerling ‘vegetarisch’
bedoelde.
Na haar bezoek heb ik onmiddellijk naar de
traiteur gebeld. Die beloofde om na de
krokusvakantie een veggieschotel te serveren.
Je zult als ouder daar uiteraard vooraf van
verwittigd worden. Het is trouwens niet de
eerste maal dat dit gevraagd werd. Dit
onderwerp kwam ook in de ouderraad aan
bod.
Vergeet niet dat er volgende week woensdag
GEEN school is omwille van een pedagogische studiedag die zal handelen rond EHBO
voor leerkrachten, een heropfrissing die regelmatig moet gebeuren.

PANNENKOEKENACTIE
Deze week kregen alle kinderen een bestelformulier mee
voor de pannenkoekenactie. Dit jaar krijg je de keuze
tussen de traditionele Brugse pannenkoeken en
dessertpannenkoekjes. De tijd om te bestellen is nog tot
volgende week woensdag 16 februari. Je kunt het strookje
en centen in een gesloten enveloppe bezorgen aan de
klastitularis of je kunt ook het bedrag overschrijven op
rekeningnummer BE27 0689 4360 1273 met vermelding van
de leerling, klas en aantal uiteraard.
De ouderraad en het schoolteam danken je alvast voor de bestelling. We houden je op
de hoogte wat we zullen verwezenlijken met de opbrengst van deze actie. We zijn alvast
benieuwd naar het resultaat!

LOTTA EN DE PESTVOGEL
Lotta loopt bij de kuikens
van tante Cato langs,
maar die kijken sip en
durven niet meer buiten te
komen. Waarom? Omdat
er een pestvogel rondloopt
die iedereen pest. Meneer
mol heeft die rare vogel
ook gezien en wat later
maakt Lotta zelf kennis met zijn pesterijen. Zou zij de
pestvogel op andere gedachten
kunnen brengen?
De kleuters waren vandaag getuigen
van dit boeiend spektakel met woord
én muziek. Een herkenbaar en helder
verhaal over pesten. De vrolijke kip
Lotta blijft niet bij de pakken zitten en
zoekt een oplossing. Na de voorstelling
mochten alle leerlingen met Lotta en
de pestvogel op de foto!

MET GROETEN VAN DE SINT
Het is een streling voor het oog hoe
kinderen in de opvang spelen met de
blokken die de Sint voor hen
meebracht. Hierbij mogen we de
ouderraad niet vergeten die zorgde
voor een financiële inspanning. Ik
mocht getuige zijn van dit immens
bouwwerk en gelukkige kids.

OLVA IN LOOPMODUS
Twee enthousiaste papa’s, Jürgen en
Bert zijn door het dolle heen om ons
aan het lopen te zetten.
Ik loop, jij loopt, hij loopt, wij lopen, jullie
lopen, zij zullen lopen.
De bedoeling is dat we met zoveel
mogelijk kinderen (en ouders, grootouders, sympathisanten) van onze school meelopen
op 8 mei 2022. Dit hoef je meester Jürgen geen tweemaal te zeggen. Ook hij zal de
kinderen warm maken om deel te nemen. Iedere gymles wordt er flink gelopen om de
kinderen daarop voor te bereiden.
De datum waarop papa Jürgen en Bert lopen met ouders
en kinderen is altijd op maandag… éénmalig is dit
verplaatst naar dinsdag om 19.15 uur. De lopers
verzamelen steeds aan de poort van De Munte.
Met medewerking van de Stad Brugge heeft papa Bert
een mooi subsidiebedrag voor dit initiatief ‘Start2run’
gekregen in het kader van de subsidie Brugge Beweegt
2022. Dit bedrag zal ten goede komen van alle lopende
deelnemers zowel leerlingen als ouders. Deelnemen is
trouwens belangrijker dan winnen.
Dinsdag 15 februari 2022 is er om 19.15 uur een persmoment met het stadsbestuur aan de
schoolingang ‘De Munte’ Het is de bedoeling om daar in grote getale aanwezig te zijn.
We nodigen alvast alle kinderen en ouders uit. Op die manier kunnen we dan ook
daadwerkelijk de initiatiefnemers van onze school een hart onder de riem steken.
Maandag zullen alle klassen nog eens een bezoekje van de directeur mogen
verwachten om hen te prikkelen voor dit geweldig tof en sportief initiatief!

Programma op 8 mei:
Vanaf 8u30: afhalen deelnamepakket
9u45: Kids Run 1 km (voor 4 tot 12jarigen)
10u15: 5 km
10u45: 15 km

LETTERFEEST

De leerlingen van het eerste leerjaar leerden deze week de laatste letter van het alfabet
en dat moest gevierd worden met een heus letterfeest. Hierbij alle gediplomeerden op
het grote feest!

DIKKE TRUIENDAG: DONDERDAG 17/02
IEDEREEN KOMT IN HET BLAUW NAAR SCHOOL!!!

MENU VAN DE WEEK VAN 21 FEBRUARI

