Nieuwsbrief september 2017

Welkom op onze Ceder
Een juf of meester heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven.
Want ook al zie je hen later nooit nog terug.
Er komt een dag en nog een dag, en nog een – ja echt!
Dat je zegt: Weet je nog? Onze juf, onze meester …
En je droomt dan weg, tussen alle herinneringen die je hebt vergaard.
Het is een schat die je in je hoofd bewaart!

Samen voor een prachtig schooljaar 2017 - 2018

STRAPPEN staat voor “stappen en trappen”. !!
Vrije Basisschool De Ceder doet mee !!

Op vrijdag 15 september 2017
Fietsen en stappen is gezond en goed voor het milieu. Maar het zorgt ook voor een veiligere
schoolomgeving. En dat is hetgene wat we met de STRAPDAG willen bereiken .

Alle kinderen die op vrijdag 15 september te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school
komen, krijgen daarvoor een kleine, leuke beloning ! Ook aan de kinderen van de voorbewaking
wordt gedacht.
Wij weten dat het voor sommige mensen heel moeilijk is, om zonder auto tot aan de school te
geraken. In dat geval kan je je kind misschien eens een eindje van school afzetten en zelfstandig een
stukje te voet laten doen. Kies dan wel een stukje dat je kind aankan. Hou hierbij rekening met de
leeftijd en zijn of haar mogelijkheden. Het spreekt vanzelf dat we van een kind van het 6de meer
mogen verwachten, dan van een kleuter.
Om 8.45 u. gaan we dan samen het straplied zingen en dansen. We maken hier een filmpje van en we
sturen het door naar de site van de strapdag. Zorg dus zeker dat je hartendief een FLUOHESJE aan
heeft, dan kleurt heel onze speelplaats fluogeel of -groen !
Stemmen jullie op onze inzending ? Dank u !
Bovendien kan je ook zelf meedoen aan de wedstrijd op de website www.strapdag.be. Ga maar eens
een kijkje nemen. Je kan er enkele mooie prijzen winnen !
Hopelijk mogen wij heel veel strappers verwelkomen aan onze schoolpoort. Wij kijken er al naar uit !
Tot dan,
Het verkeersteam en de leerkrachten van “De Ceder”

Toon je sportclub@school
Op 13 september is het weer Toon je sportclub@school. Vermits onze leerkrachten die
dag pedagogische studiedag hebben, verplaatsen wij dit naar vrijdag 15 september. Die dag
mag iedereen dus in de outfit van zijn of haar sportclub naar school komen + een fluohesje
erover, want we gaan dan ook stappen of trappen!

Veilig terug naar school
De zomervakantie is alweer voorbij. Het is alsof de dagen voorbij vlogen. Wij hopen dat
iedereen een fijne en deugddoende vakantie heeft beleefd met familie en vrienden. Het is
opnieuw tijd om aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Velen gaan voor het eerst te
voet of per fiets deelnemen aan het drukke verkeer op de schoolroute. Veilig rijden is altijd,
maar vooral in deze periode, van absoluut belang. De politiediensten en onze klaar-overs doen
hun uiterste best om op drukke verkeerspunten extra aandacht te geven. Houd rekening met
onze kinderen in het verkeer. Iedereen van ons moet zijn steentje bijdragen om te komen tot
een veilig en hoffelijk verkeer. Onze kinderen rekenen ook op u!

Belangrijke data
Woensdag 13 september

pedagogische studiedag
Vrijaf voor alle kinderen (GEEN OPVANG)

Vrijdag 15 september

STRAPDAG
Toon je sportclub op school

Maandag 18 september

openluchtklassen 3de graad in Durbuy

t/m
vrijdag 22 september
Donderdag 5 oktober

dag van de leerkracht

Vrijdag 6 oktober

lokale verlofdag (GEEN OPVANG)

Woensdag 11 oktober

pedagogische studiedag
Vrijaf voor alle kinderen (GEEN OPVANG)

Vrijdag 13 oktober QUIZ OUDERCOMITE
Inschrijven via quiz@oc-deceder.be
tot en met 12 oktober
Ploegen van 4 à 6 deelnemers
Inschrijving 15 euro per ploeg

