Nieuwsbrief oktober 2018
Verkiezingen van 14 oktober
We kiezen met z’n allen een nieuwe gemeenteraad op zondag 14 oktober. Bij vele kandidaten
zullen de zenuwen nu reeds gespannen staan.
Neen, ik ga geen pleidooi houden voor wie je moet stemmen. Gelukkig is dat voor iedereen
een geheim en mag je vrij kiezen of je al dan niet voor iemand stemt.
Maar we mogen ons wel gelukkig prijzen dat we kunnen stemmen. Meer nog – we MOETEN
stemmen in België. Ik bekijk het niet als een verplichting dan wel als een recht. Mijn stem zal
voor een stukje bepalen hoe het politieke landschap van mijn gemeente er de komende zes
jaren zal uitzien. Ik ben blij dat ik mijn stem MOET uitbrengen.
En ja hoor, onze politici zijn broodnodig. Alleen beseffen zij vaak na verloop van tijd niet
meer dat wij hen verkozen hebben. Wij, het volk, zullen hen een zitje in de gemeenteraad
geven. Democratie – demos-kratos – de macht aan het volk. Beste toekomstige raadsleden,
beste toekomstige schepenen, beste toekomstige burgemeester van Nijlen, de man in de straat
heeft een stem op jou uitgebracht. Vergeet dat niet als je bestuurt.
“Vraag niet wat je gemeente voor jou kan doen, vraag wat jij kan doen voor je gemeente.”
Vergeet niet dat ook deelgemeentes zoals Kessel-Station hun noden en verzuchtingen hebben.
Vergeet niet dat kinderen die op onze Ceder school lopen ook een veilige omgeving willen,
speelruimte wensen met veel groen, een plaats waar het goed is om onderwijs te volgen en te
leven.
Daar is een enorm belangrijke taak weggelegd voor onze gemeentemandatarissen.
Maak geen beloftes die je toch niet kan waarmaken maar wees eerlijk en rechtvaardig en
besef dat jullie zonder ons geen reden van bestaan hebben.
Ik wens alle kandidaten veel succes en ik mag verhopen dat de toekomstige meerderheid en
oppositie in het belang van de mensen elkaar niet alleen tegenwerken maar ook kunnen
samenwerken.
“Politiek is de kunst van het mogelijke.”
Guy Mertens

Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020
Nog een eindje verwijderd maar toch berichten we jullie al over de inschrijvingen voor het
schooljaar 2019 – 2020.
Als je peutertje reeds een zusje of/en broertje op onze school heeft dan heb je het voorrecht
om in te schrijven. Dit voorrecht loopt tot en met 15 januari 2019 voor peutertjes geboren
tussen 3 december 2016 en 26 november 2017.
Na 15 januari 2019 vervalt het voorrecht van inschrijven en kunnen alle peutertjes
ingeschreven worden die geen broertje of zusje hebben op onze school.
Je mag als ouders nu reeds contact nemen om je peutertje in te schrijven voor het volgend
schooljaar. Dat kan door even langs te komen op het bureel of telefonisch op het nummer
03/4802744 of via mail directie@vbs-deceder.be.

Verloren voorwerpen
Kijk a.u.b. regelmatig na of je kindje niets vergeten is op school of dat het misschien wel de
jas van een ander mee naar huis heeft genomen.
Zorg alvast dat de naam vermeld staat in kledij en andere spullen.
We vinden al te vaak kledij en andere spullen (brooddozen e.d.) die worden achtergelaten.
We maken er samen werk van om hier zorgzaam mee om te gaan.
Alvast bedankt!

Wijn- en speculaasverkoop
Naar goede gewoonte heeft het oudercomité ook dit jaar weer een mooi aanbod van wijn,
speculaas en ander lekkers voor jullie voorzien.
Met je aankoop steun je de school voor het financieren van de schoolbus, extra materiaal voor
de turnlessen, smartboards, aankleding van de klassen, bos-en zeeklassen en zoveel meer.
Dit schooljaar werden reeds een speeltuig en hekjes voor een veilige speelruimte voor onze
instap- en 1ste kleuterklas aangekocht.
Dit schooljaar gaat de opbrengst grotendeels naar de aanleg van de
GROENE SPEELPLAATS.
Aarzel dus niet om je voorraad voor Sinterklaas en de feestdagen nu aan te leggen.
Volgende week krijgen alle gezinsoudsten de nodige informatie mee om via de webshop te
bestellen of voor zij die dat wensen door bijgevoegd verkoopoverzicht terug te bezorgen aan
de school.
Langs deze weg wens ik dan ook iedereen te bedanken voor de financiële steun aan onze
school.
In het bijzonder een dikke merci aan ons oudercomité voor de fijne samenwerking en de vele
acties die zij opzetten om van onze Ceder een plek te maken waar het plezant is om te
vertoeven.

Belangrijke data
Maandag 8 oktober
t/m
vrijdag 12 oktober
Zondag 14 oktober

Fitte week

Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 17 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 oktober
t/m
vrijdag 26 oktober
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
t/m
zondag 4 november
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Maandag 5 november
Zaterdag 17 november
Maandag 26 november
Dinsdag 27 november
Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december
Donderdag 13 december
Maandag 17 december
Donderdag 20 december

Kijkdag voor ouders nieuwe instappertjes
9.00 u. – 10.00 u.
rapport 3de graad (5&6)
Zeeklassen 3de graad in Oost-Duinkerke
rapport 1ste en 2de graad
Herfstvakantie

Allerheiligen
Allerzielen
instap voor nieuwe kleutertjes
Wijn- en speculaas oudercomité
plaatselijk verlof
(geen school voor onze kinderen)
kronkeldiedoe 1ste leerjaar (Lier)
Theater cc De Mol voor K1 en K1P
10.00 u.
SINTERKLAAS komt op bezoek
Auteurslezing 5de en 6de leerjaren
10.30 u. – 11.15 u. (gesticht Nijlen)
rapporten
Kersthappening + boekenbeurs
18.00 u. – 20.00 u. speelplaats

