
Beste ouders en sympathisanten,
Graag wil ik iedereen een schitterend 2018 toewensen vanuit 
het hele team!  Ik hoop dat 2018 een jaar wordt waarbij inzet 
en samenwerking van school en thuis ervoor zorgt dat alle 
kinderen de nodige zorg krijgen.
Bij de start van elk nieuw jaar kijken we al een beetje vooruit naar 
het volgende schooljaar.  Ik denk aan het systeem van aanmelden en 
inschrijven voor 2018-2019 voor kandidaat-peutertjes geboren in 2016…  

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school nodigen we uit op zondagmorgen 28 januari.  Ouders 
die hun peuter bij ons willen inschrijven, moeten zich online aanmelden vanaf 1 februari en kunnen 
dan vanaf 1 maart inschrijven.  Dit is zo voor alle scholen in Roeselare.  
Zoals elk jaar moet je rekening houden worden met het maximum aantal voor onze school: 50 
kinderen per geboortejaar/leerjaar.  Deze regeling geldt ook voor kleuters of leerlingen die willen 
instappen in de ‘tussenjaren’.  Deze regeling geldt trouwens niet alleen voor onze school, maar voor 
alle basisscholen op het grondgebied van Roeselare.   Ouders, van een peuter die mag starten, 
krijgen een overzichtsfolder vanuit de Stad (LOP).  Ken je mensen met interesse in onze school?  
Laat hen dan zeker contact met ons opnemen.  Wij helpen iedereen graag verder als er vragen zijn.

Op zaterdag 24 februari staat er een ‘familie-activiteit’ op het programma.  
Op de “KAARTING” zullen de volwassenen kunnen manillen (voor pasta), de 
kinderen kunnen deelnemen aan een grote spelenmarkt (met geschenkjes 
van de prijzentrap) en iedereen zal omslagen kunnen trekken aan de 
tombolastand.  Deze traditionele activiteit was wegens de bouwwerken 
even van de kalender geraakt, maar is nu weer helemaal terug.  Ik wil 
graag alle ouders vragen om hun kinderen kaarten in voorverkoop te laten 
verkopen.  Met de opbrengst van de kaarting betalen we een groot stuk van de leeruitstappen 
en andere activiteiten. Zo weet je dat de opbrengst 

zeker iedereen ten goede komt.  De kaarting gaat door 
op school tussen 14u en 21u.!
Met de school zetten we echt in op digitale communicatie 
via GIMME.  Mocht je je emailadres nog niet doorgegeven 
hebben, doe dit dan zeker.  Heb je moeite om aan te 
melden, geef de school dan een seintje.  Ben je wel 

reeds aangemeld, lees dan 
zeker de binnenkomende post, 
want meer en meer zullen 
‘papieren briefjes’ uit de school 
verdwijnen.  We verwachten 
dan ook dat post die met GIMME 
doorgegeven wordt, echt ook 
gelezen en gekend is…

 Ignace Degryse, directeur.
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In de week van 4 
december organiseerden 
we ‘Koffie for life’ aan 
de schoolpoort.  Voor 
1 euro konden ouders 
en sympathisanten een 
kopje koffie komen 
drinken.  Sommige 
collega ’s waren zo 

enthousiast over onze actie dat ze spontaan koekjes 
gingen bakken (met of zonder de klas).  Die werden 
natuurlijk ook verkocht. Maar … niet iedereen lust koffie … 
daarom kwamen twee lieve mama ’s chocomelk verkopen 
op donderdag en vrijdag.  Zo werd onze actie spontaan 
uitgebreid.   
Heel wat mensen kwamen onze actie steunen.  Zelfs onze 
schepen Michèle Hostekint kwam langs voor een warme 
koffie.  Als mensen stilletjes in je oor komen fluisteren ‘Dat 
zou hier iedere week zo mogen zijn!’, doet dat toch deugd 
om te horen!
We zijn trots dat we ongeveer 600 euro ophaalden voor 
ons goede doel ‘Kiekafobee’!
En dat allemaal dankzij jullie!

KOFFIE FOR LIFE
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medische consulten op school (3A)
instap nieuwe peuters

12 krokusvakantie18

FEBRUARI
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11 bezoek Ter Berken (5A) 15
bezoek Ter Berken (5B)
bezoek Waterdam (K2/3)

18 medische consulten op school (3B)

22
bezoek Waterdam (K3A) 
bezoek Ter Berken (5C)

25
rups verkeersles in de klas (1ABC) 
verkeersles (2AB)

29 bezoek Waterdam (K3B)

6 klasbezoek ARhus (1A)

8 carnaval lager 9 De Spil (2AB)

19 instap nieuwe peuters

zondag 28 januari 2018

opendeurvoormiddag 
(peuters  geboren in 2016)

zaterdag 24 februari 2018
kaarting

shift 1 (18u.)
shift 2 (20u.)

kaarten verkrijgbaar 
bij de leerlingen.

vrijdag 19 januari 2018

spaghettiavond
(t.v.v. bosklassen 3e graad)

Op woensdag 14 maart 2018 organiseert de 
oudervereniging Vleugels een interactieve 

vormingsavond voor ouders.
Het thema voor deze avond is ‘sociale 

media’ en ‘cyberpesten’.
Houden jullie deze datum ook vrij?

woensdag 14 maart 2018
vormingsavond Vleugels

7 carnaval kleuter

9.30u. - 11.30u.


