Nieuwsbrief januari 2018
Verkeer
Vrijdag 12/1 hielden we een prikactie omtrent het gebruik van fluo en gordel. Onze
verkeersmascotte “Milo” heeft heel veel pluimpjes op z’n hoed mogen steken ! Daar zijn we
fier op ! Zeker de gordels werden goed gedragen. We merken wel dat sommige kinderen
met de auto komen en dan nog een stukje op straat moeten stappen. Dan verwachten wij
toch ook dat zij hun fluohesje aandoen.
Parkeren in de Kleine Torenvenstraat kan en mag ook niet! Als meerdere auto’s dit gaan
doen, wordt het hier ontzettend gevaarlijk voor de kinderen die langs daar naar school
komen. Kom zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school zodat de parkeerplaatsen
behouden worden voor mensen met baby’tjes of zieke kindjes in hun auto. Je kan ook altijd
parkeren naast de Torenvenstraat of aan het station. Vlak voor de kerstvakantie heeft de
politie de fietsen van enkele klassen al nagekeken. Het werd gewoon aan deze kinderen
mondeling meegedeeld als ze niet in orde waren. Eén van de volgende weken komt er een
hercontrole. Zorg zeker dat de fietsen in deze donkere dagen van licht voorzien zijn. Wij
werken met heel wat verkeersinstanties samen. Van het VSV kregen wij volgende oproep:
Laat de ouders zich engageren om zich veilig te gedragen in het verkeer. Je kan daarvoor een
belofte doen op volgende site www.beloofd.be Vorig jaar deden dit al 14.314 Vlamingen .
Misschien dit jaar nog meer beloftes? Het gaat over de veiligheid van onze kinderen, toch?…

Viervoeters
Natuurlijk zien wij ze graag, onze trouwe viervoeters. Omwille van veiligheidsredenen echter
vragen we aan de trotse eigenaars van een hond, hoe groot of klein ook dat u deze niet mee
op de speelplaats neemt. Kinderen en in het bijzonder kleuters zijn onvoorspelbaar in hun
gedragingen net zoals honden dat ook kunnen zijn. Alvast bedankt voor uw begrip!

Ontbijt aan huis
Na een overdonderend succes organiseren we ook dit schooljaar opnieuw ‘Ontbijt aan huis’.
Hou gerust de pyjama’s aan want op 18 maart rijden onze leden en helpende handen van
7u tot 10u uit om u te verwennen met een heerlijk ontbijt.
U kan kiezen uit een volwassenen- of kinderontbijt en extra’s zoals een kaasschotel,
frikadellen met krieken, minikoffiekoeken en een flesje Cava. Speciaal voor Vaderdag
voorzien wij dit jaar een extra supplement.
Meer info hierover vindt u op onze website. De opbrengsten gaan volledig naar de school.
Bestellen kan vanaf 9/2/2018 tot ten laatste 11/3/2018 op www.ocdeceder.be.
Wij leveren in Kessel, Nijlen, Bevel, Lier, Koningshooikt, Berlaar, Gestel, Emblem en
Broechem.

Afspraken voor de bus
We hebben het geluk dat onze school een eigen bus heeft. Met dank aan ons oudercomité.
Laat ons dan ook toch de afspraken omtrent het busvervoer respecteren.
We zetten ze nog even op een rij:
*’s morgens staan de kinderen klaar aan de deur
*verwittig minstens 1 schooldag op voorhand dat je kind(eren) WEL of NIET meerijden.
Verwittigen via busmail! bus@vbs-deceder.be
Uitzondering: bij ziekte bellen naar voorbewaking tussen 7.30 u. – 8.00 u.
Gsm voorbewaking 0471/50 20 87
*met de fiets blijven we een eindje achter de bus als deze ’s morgens op school toekomt.
*geen fietsen parkeren voor de grote poort of op de busparking.

Bedankt om samen deze aanwijzingen op te volgen.
Dat maakt het voor eenieder veilig en aangenaam!

Weetje
Vrijdag 2 februari is de dag van Lichtmis. Vooral een christelijk feest, in protestantse kringen is
het weinig bekend. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de
geboorte van Christus moest brengen. Van oorsprong is het echter een Keltisch feest met lente en
vruchtbaarheid als centrale thema's. Het steeds sterker wordende licht werd gevierd met grote
vreugdevuren. De Ieren vieren dit nog steeds onder de naam 'Saint Brigid's Day'.
Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed. Zo zou het geluk brengen om met je
rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je met je linkerhand iets van goud
vasthoudt.
Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meeste Europese landen, al van oudsher pannenkoeken
worden gebakken. Vandaar ook het gezegde: "Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis
haar pannetje warm."

Belangrijke data
Woensdag 24 januari
Donderdag 25 januari
Vrijdag 26 januari
Woensdag 31 januari
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari
Zaterdag 10 februari
t/m
zondag 18 februari

Trefbal 2de graad Putting (namiddag)
gedichtendag
KOSH-kieswijzer 6de ljrn
3de ljr bezoek Zimmertoren
zweminstuif 1ste en 2de graad
(zwembad Nijlen)
2A en 2B Megaspelen Vossenberg
Herentals
kijkdag instappertjes 9.00 u. – 10.00 u.
6de ljr bezoek Anton Bergmans (Lier)
CARNAVAL
Krokusvakantie

