Dag lieve kinderen, (groot) ouders, sympathisanten, ...
Op tijd opstaan, boekentassen maken, jas aan, schoenen aan,.. Het schoolritme zit er ondertussen weer goed in en wij als ouderraad zijn
ook al volop in gang geschoten.

Wie zijn we?
We zijn een team van enthousiaste ouders, dat 5 keer per jaar vergadert over de werking van de school en over de jaarlijkse
(ontmoetings)activiteiten die we organiseren. Ook zetten we ons mee in om een verkeersveilige omgeving te creëren, gaan we op zoek naar
sponsors en streven we naar een vlotte communicatie tussen ouders en de school.

Welke activiteiten organiseren we?
Truffel, marsepein- en koekenverkoop
Kerstmarkt
Dikke truiendag
Eetfestijn
Schoolfeest
Receptie helpende handen
Rapportdrink
Verkeer
En nog veel meer…

Verwezenlijkingen?
In de loop der jaren hebben we – door de opbrengsten van onze jaarlijkse ontmoetingsactiviteiten – en mede dankzij de vele helpers – al
heel wat extra’s kunnen voorzien voor onze kleuters en leerlingen…
Zo werden er bijvoorbeeld drinkfonteintjes op de speelplaats geplaatst, kregen de kleutergangen mooie nieuwe kasten, werd de turnzaal van
verduistering en een poetsmachine voorzien, kreeg de saaie eetzaal een make-over, werd de speelplaats voorzien van een schaduwdoek, kochten
we de voorbije jaren tal van Chromebooks aan voor onze leerlingen zodat ze begeleid ook hun weg kunnen vinden in de digitale wereld en die
staat niet stil…

Nieuw vanaf dit schooljaar

Wordt nog voorzien dit schooljaar
Een natuurlijke groene speelhoek op de speelplaats

Gratis

voor de instappers!

Gratis

-turnshirt voor de leerlingen
van het eerste leerjaar!

Gratis

voor alle kleuters en leerlingen!

Wil je mee het verschil maken?
Alle hulp is welkom, klein of groot,
voor of achter de schermen!
Stuur ons gerust een mailtje: or.sanctamaria.br@gmail.com
of spreek ons aan, aan de poort of op één van onze
ontmoetingsactiviteiten. �

Wat staat er binnenkort op het programma?
Via de boekentassen van jullie kind, zullen jullie in oktober de bestelbriefjes
zien verschijnen voor onze jaarlijkse truffels, -marsepein en koekjesverkoop.
We verwachten de briefjes ten laatste op 8 november 2021 terug op school.
Het lekkers kunnen jullie komen ophalen op woensdag 1 december 2021.
Bedankt en laat het smaken!

Iedereen FLUO

!!!

De winter nadert, de dagen worden korter…
Als onze kinderen naar school komen, is het nog donker.
Daardoor is het heel belangrijk dat ze zich goed zichtbaar
in het verkeer begeven.
We verwachten dat de kinderen vanaf 8 november 2021 tot
aan de krokusvakantie massaal met fluohesje naar school
komen!

ONLINE (KERST)SHOPPEN?
Denk aan onze school! �
1.
2.
3.
4.

Surf naar: https: //trooper.be/smbrw of scan de QR-code
Zoek je favoriete webwinkel
Registreer jezelf (moet je enkel de eerste keer doen)
Shop naar hartenlust!

Deze nieuwsbrief kan je ook nalezen op de website van de school!
http://www.sanctamariawillebroek.be/br/
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