Beste batterijen – inktpatronen- verzamelaars,
Ook dit jaar verzamelen we weer batterijen (huishoudelijk gebruik) en inktpatronen.
Per kg krijgen we hiervoor punten.
Met die punten kunnen we sportieve of pedagogische materialen aankopen voor de school.
De turnjuffen hebben hierdoor al extra materialen kunnen aankopen voor de turnlessen van
de kleuters en de lagere school.
We doen dus een extra oproep om al jullie lege batterijen en inktpatronen (en die van de
familie en buren ook) op vrijdag met uw kind mee te geven.
Elke vrijdag doen de leerlingen van het zesde hun ophaalronde in de school. En fier dat ze
zijn, als ze de ophaalbak bijna niet meer kunnen dragen van het gewicht.
Hopend op een hele berg lege batterijen en inktpatronen,…..
Groetjes het mos-team, en het mos-leerlingenteam
Kessel, 4 oktober 2017
Beste ouders,
De veiligheid in het verkeer vinden wij enorm belangrijk !
Liefst van al zien wij u en uw kinderen te voet of met de fiets naar
school komen, zodat we voor zo weinig mogelijk verkeersdrukte zorgen.
Denk er wel aan : de dagen worden korter en het weer wordt grauwer…

Hoog tijd dus om ons fluovestje boven te halen !
Heb je er geen meer ? Op ons secretariaat kan je een “Cederfluovestje“
aankopen voor € 3. Zorg er in elk geval voor dat je kind zowel vooraan als
achteraan voorzien is van fluo en reflecterende strips !
Moedig je kinderen aan om een helm te dragen en geef de fietsen een grondige
onderhoudsbeurt. Na de herfstvakantie volgt er zeker een fietscontrole.
Wij begrijpen dat het niet altijd voor iedereen mogelijk is om te voet of met de fiets te
komen. Voor de veiligheid zijn er in onze school de volgende afspraken :
- Gebruik de parking naast de spoorweg aan café “’t Stationnetje”
of de parking aan de parochiezaal.
Gebruik de “Kiss-and-ride” aan de parochiezaal juist. Hier dus niet parkeren,
maar wel kort afscheid nemen.
- Zorg dat je de mindervalideparkeerplaats niet bezet.

-

Hou de parkeerplaatsen dicht bij de school zo veel mogelijk vrij voor mensen die
baby’s, peuters of zieke kinderen moeten vervoeren.
In de Onze-Lieve-Vrouwestraat niet te dicht tegen de hoek met de
Stationssteenweg parkeren.
In het Klein Torenvenstraatje niet parkeren.

Denk er ook aan dat je je kinderen vast klikt in de auto. Voor kinderen kleiner dan 1,35
m is een speciaal kinderbeveiligingssysteem verplicht. Je mag ook maar evenveel
kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in de auto.
Omdat we de veiligheid belangrijk vinden, voeren we vanaf de herfstvakantie dagelijks
controle uit op het dragen van fluovestjes en gordel. Hierbij belonen we de kinderen dit
jaar weer met een stickerkaart en kunnen ze een uitstapje naar de dierentuin
verdienen…
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten van VBS De Ceder

AANDACHT !!! AANDACHT !!! AANDACHT !!!
Op 15 september hebben er heel wat kinderen
deelgenomen aan onze strapdag. Daar zijn 2 filmpjes
van gemaakt. Je kan deze bekijken als je op
onderstaande linken klikt. Je kan er ook op stemmen.
Indien we veel stemmen hebben, maken we weer kans op
enkele prijzen… Let op… Je kan alleen maar stemmen als
je een geldig account op facebook hebt.

https://premium.easypromosapp.com/voteme/815169/627859047?lc=dut
http://www.octopusplan.info/inzendingen/ (Zoek bij Lynn Vanheers)

