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Beste ouders
Het schooljaar is uit de startblokken vertrokken, de eerste week zit erop.
We willen graag nog wat extra informatie meegeven over de komende activiteiten.
Sportdag kleuters - donderdag 14 september - voormiddag
Alle kleuters trekken naar de sporthal Het Veld in Zandhoven voor een
goed gevulde halve dag sport en speelplezier. Voorzie voor uw kind:
 Gemakkelijke kledij en ( sport - ) schoenen
 Fruit of koek in een doosje met naam van uw kind er op.
 Een drankje
 Een extra paar sokken
De gemeente zorgt voor het vervoer en komt de kinderen omstreeks
12u terug afzetten aan school. Hou er rekening mee dat de kinderen
mogelijk iets later aan de schoolpoort zullen zijn.
Scholenveldloop - woensdag 27 september - namiddag
De jaarlijkse scholenveldloop start om 13.30u. Alle kinderen, supporters en sympathisanten
zijn welkom om de lopers aan te moedigen. Er zal ook leuke kinderanimatie zijn rond het
parcours. Zo zorgt Zandrock voor een leuke namiddag voor alle kinderen, groot en klein.
Zwerfvuilactie - vrijdag 29 september
Eind september trekken de kinderen van de lagere school erop uit in de straten van Pulle. De
kinderen maken die dag een wandeling door het dorp, een kortere of langere naargelang
hun leeftijd.
We werken zo rond sensibilisatie en attitudevorming rond afval en dragen ons steentje bij
voor een mooier milieu.
De actie is in samenwerking met gemeente Zandhoven, zij zullen de vuilzakken met het
verzamelde vuil ook ophalen.
GSM-nummer Speelhuis
In de vorige brief is een vergissing geslopen. Het gsm-nummer van het speelhuis is:

0468 / 46 02 71. Dit nummer hangt ook uit in het speelhuis.
Met sportieve groeten,
Leerkrachten en directie
vzw OZCS Midden – Kempen, Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle, Ondern.nr. 865 396 287

