
15 december 2017

Beste ouders,

-Zaterdag 24 december begint de kerstvakantie. Deze loopt tot zondag 8 januari 
2017.
Wij gunnen alvast al de kinderen een fijne vakantie en wensen hen en hun familie
het 
allerbeste voor 2017 !

-Elk jaar worden er in België enkele miljoenen inktpatronen en lasertoners 
verbruikt. Wereldwijd zijn er dat ongeveer een half miljard (= 500.000.000 stuks).
Tot op heden belanden 70 tot 80 % nog in de vuilbak en op de afvalberg, terwijl 
we ze perfect kunnen hergebruiken.
Lege inktpatronen en lasertoners, ook cartridges genoemd, worden nagekeken op
bruikbaarheid, gereinigd, hervuld en terug op de markt gebracht. De kwaliteit is 
identiek aan die van een originele patronen en toners. Hoe meer cartridges we 
kunnen inzamelen, hoe beter we samen het milieu sparen en hoe kleiner de 
ecologische voetafdruk van onze school wordt.
In de school staat een doos ( onder de trap aan het leraarslokaal) waarin we alle 
cartridges verzamelen die de kinderen van thuis meebrengen. Zo kunnen ook wij 
een bijdrage leveren aan een schonere wereld!

Agenda januari 2017

Dinsdag 10 januari 2017 zwemmen 3de en 4de leerjaar
Dinsdag 17 januari 2017 zwemmen 3de en 4de leerjaar
Dinsdag 24 januari 2017 zwemmen 3e en 4de leerjaar
Vrijdag 27 januari 2017 theater kleuterschool, 1ste en 2de leerjaar
Dinsdag 31 januari 2017 zwemmen 3de en 4de leerjaar

Namens het schoolteam
Geert Feyaerts

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestelling soep maand januari 2017

Naam_______________________________________________________  klas _______

◻  09/01/17 ◻ 16/01/17 ◻ 23/01/17    ◻ 30/01/17

◻ 10/01/17 ◻ 17/01/17 ◻ 24/01/17    ◻ 31/01/17

◻ 12/01/17 ◻ 19/01/17 ◻ 26/01/17    ◻ 02/02/17

◻ 13/01/17 ◻ 20/01/17 ◻ 27/01/17    ◻ 03/02/17

◻ neemt alle dagen soep

◻  mag bij soep ook nog een drankje van de school aankopen.

◻  mag bij soep GEEN drankje van de school aankopen.

Water kan altijd en is gratis!

Briefje terug bezorgen uiterlijk dinsdag 20 december
2016.


