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…je schatten op zolder vindt?
Dan mag je deze binnenbrengen voor het
winkelcentrum!
Pulle, 20 februari 2017

Beste ouders
Een welgemeende dankjewel aan alle ouders, grootouders, nonkels, tantes, sympathisanten… die
bij ons lekkere wafels hebben besteld.
Op donderdag 8 maart worden deze meegegeven aan de kinderen.
Schoolraad
Op 31 maart 2017 eindigt het mandaat van de schoolraad. De bestaande schoolraad zal op 1 april
a.s. vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad.
De nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de
ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het
schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. De huidige leden blijven
behouden. De lokale gemeenschap zullen Hugo Verbist, Lea Waegemans en Wendy Geysen
vertegenwoordigen. Het personeel zullen Evie Maes a.i. Tine Minnen, Chris Van Leemputte a.i.
Noor Rens – Carine Van Loy en Christel Verlinden vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging van
de ouders gebeurt door Ilse Rymen, Annick Havelaerts en Viki Veris.
In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De participatie
van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We zijn ervan
overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan bod
kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo wordt ook voor het
schoolbestuur op eenduidige wijze de gesprekspartner vastgelegd.
Oefenen Grote Fietsexamen
De leerlingen van het 6de leerjaar nemen ook dit schooljaar deel aan het Grote Fietsexamen. Om
hen hiervoor voldoende voor te bereiden gaan ze onder begeleiding van politie en vrijwilligers met
de fiets op pad. Zo leren ze in een realistische omgeving zich handhaven in het verkeer en worden
de verkeersregels opgefrist en toegepast.
De leerlingen van het 4de leerjaar zullen deelnemen aan het Grote Voetgangersexamen en de
leerlingen van het 5de leerjaar aan de Grote Verkeerstoets.
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