Pulle, 22 februari 2018
Beste ouders
Schoolfeest
Save the date! Op zaterdag 9 juni 2018 is het schoolfeest. Dit jaar verwelkomen we jullie
graag op ons Schlagerfestival. Jullie komen toch ook?
Betoverende verkeersshow – 2LO
De leerlingen van het tweede leerjaar mogen op donderdag 1 maart naar de Betoverende
Verkeersshow, georganiseerd door de gemeente Zandhoven. Tijdens deze voorstelling
sensibiliseren we de kinderen rond veilig verkeer.
Project Draadloos – 5LO en 6LO
De kinderen van het 5e en 6e leerjaar worden op dinsdag 6 maart ondergedompeld in de
draadloze wereld. Ze leren de talloze voordelen maar ook de valkuilen kennen. Het project
wordt georganiseerd door JOETZ vzw. Om 10.15u zijn de leerlingen van het 5 e leerjaar aan
de beurt. Om 13.10u de leerlingen van het 6e leerjaar. 6LO zal deze dinsdag dan ook niet
gaan zwemmen!
Meerkamp – 4LO
De leerlingen van het 4e leerjaar gaan op meerkamp op donderdag 29 maart. In de
namiddag zullen zij samen met andere scholen van Zandhoven strijden in verschillende
disciplines.
Zorg voor een sportieve outfit, voldoende drinken en een vieruurtje. ’s Middags vertrekken
we om 12u45 stipt met de fiets richting ’t Veld in Zandhoven. We zullen rond 15.50u terug
op school zijn.
Verkeerssituatie
Wij moeten jammer genoeg vaststellen dat er nog steeds ouders parkeren ter hoogte van de
gele stippellijn aan de schoolpoort. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor voetgangers en
fietsers.
Graag benadrukken wij nogmaals dat het in het belang van de veiligheid van alle kinderen is
dat u deze zone vrijhoudt en zich houdt aan de verkeersafspraken. U kan alle afspraken
steeds nalezen in de schoolbrochure: www.basisschoolpulle.be – ‘Onze school’ – ‘Schoolbrochure’
De politie zal extra patrouilleren bij de start, de middag en het einde van de schooldag.
Dit kan zowel in uniform als in burger.
Met vriendelijke groeten
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