Pulle, 19 april 2018
Beste ouders
Verkeersdag: Kleuterschool en lagere school
Maandag 23 april is het verkeersdag op school. We verwachten de leerlingen die dag met de fiets
op school. Wie thuis over een fietshelm beschikt, neemt deze ook zeker mee.
In de loop van de dag zullen alle klassen, van 1KO tot 6LO een uurtje kunnen oefenen met de fiets.
We bevorderen de fietsvaardigheid van de kinderen met oefeningen op de speelplaats en op de
parking van de school. De oudere kinderen zullen, onder begeleiding, ook in de nabije omgeving van
de school oefenen op bijvoorbeeld correct afslaan.
De fietsen van de leerlingen van de lagere school worden door de politie gecontroleerd tijdens de
fietsencontrole.
Lentewandeling: 4LO – 5LO – 6LO
Dinsdag 24 april gaan de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar op lentewandeling in Vorselaar.
Deze activiteit wordt georganiseerd door de lerarenopleiding Thomas More. We fietsen in groep
van de school naar de campus van de Thomas More-hogeschool (Lepelstraat 2, Vorselaar).
Alle leerlingen nemen die dag een rugzakje mee met daarin:
 lunchpakket, drankjes en tussendoortjes
 schrijfplankje en potlood
 plastieken zakjes om materiaal te verzamelen
 plastieken zak om op te zitten
 zakje met een nat washandje
Zorg zeker ook voor gemakkelijke wandelschoenen en regenkledij indien nodig.
Olmense zoo: 3LO en 4LO
Donderdag 26 april gaan het 3e en 4e leerjaar naar de Olmense Zoo.
We vertrekken aan school om 8.45u stipt en zullen rond 16u terug in Pulle aankomen.
Alle kinderen nemen een rugzak mee met daarin een lunchpakket, aantal drankjes en
tussendoortjes. Voorzie zeker ook gemakkelijke schoenen, want we gaan veel rondwandelen.
Waardevolle spullen, GSM, geld en snoep laten we thuis.
Indien uw kind een abonnement heeft op deze zoo, gelieve het kaartje dan op voorhand af te geven
aan de klasjuf of meester.
Met vriendelijke groeten,
Leerkrachten en directie
vzw OZCS Midden – Kempen, Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle, Ondern.nr. 865 396 287

