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EDITORIAAL

Vrijdag 3 november 2017
We sluiten de week af met het knutselen van schitterende
egels en andere leuke herfstige diertjes.
Praktisch
Wie tijdens de opvang in de herfstvakantie een warm
middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen 9 uur van de
dag zelf weten: 056 21 67 14.

GEEN STUDIE
Er is geen studie maandag 27 november 2017 wegens overleg
schoolteam.

SPELLENNAMIDDAG OUDERCOMITÉ

OPVANG IN DE HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie is de opvang open op maandag
30 en dinsdag 31 oktober en op donderdag 2 en vrijdag 3
november 2017. Er is een leuk aanbod van allerlei
activiteiten voor groot en klein.
Juffrouw Sophie, juffrouw Marleen, juffrouw Phebe,
juffrouw Heike en juffrouw Marilyn verzorgen de opvang.

Op zondagnamiddag 19 november 2017 organiseert het
oudercomité van 14 uur tot 17 uur een spellennamiddag op
school. In onze sportzaal kunnen ouders met hun kinderen
verschillende ‘betere’ gezelschapsspellen spelen en
uitproberen. Er is een aanbod vanaf de peuterklas tot en
met het 6de leerjaar. Ook volwassenen zullen er hun gading
vinden. Spelbegeleiders helpen u graag op weg bij de spellen.
U kunt er ook spellen aankopen met korting.
Er is een bar met koffie en taart, een frisdrankje of iets
straffers aan democratische prijzen.

Maandag 30 oktober 2017
Tijdens de herfst regent het wel eens. Regen of geen regen,
op maandag doen we regenplassenspelen in de sportzaal. Wie
is de beste in het ontwijken van de virtuele plassen?

Deze activiteit is gratis en wordt georganiseerd in
samenwerking met

Dinsdag 31 oktober 2017
Halloween! We bibberen samen bij het maken van enge
griezelwerkjes.

SPELMATERIAAL VOOR IEDEREEN
VOLKSSPELEN / GEKKE FIETSEN / TRIKERS & RIKSJA
Stationsstraat 25 - 8888 LEDEGEM
0486 57 56 96

Donderdag 2 november 2017
Tijd voor een leuke herfstbingo. Wie kan het snelst alle
diertjes en bomen van zijn kaartje schrappen?

DE SPEELHOED

www.despeelhoed.be / www.gekkefietsen.be
https://www.facebook.com/despeelhoed/

DAMIAANRAAD
De verkiezingen zijn voorbij. De kinderen die in de
Damiaanraad zetelen zijn bekend.
Op dinsdag 17 oktober 2017 kwamen ze voor het eerst
samen.
Bedoeling is dat de kinderen uit de lagere klassen ideeën,
voorstellen en suggesties samenbrengen om onze school nog
fijner en leuker te maken.
Dit zijn de leden van de raad:
L1: Tille Courtens en Emile Theunynck
(reserve Nel Brouckaert)
L2: Hannes Debruyne en Nio Doheyn
(reserve Hélène Vercruysse)
L3: Levi Raes en Geike Gonnissen
(reserve Mon Courtens)
L4: Rosalie Verhamme en Cis Decock
(reserve Charles Baert)
L5: Xander Declercq en Jasper Derez
(reserve Juliette Vercruysse))
L6: Jonah Buyck en Anna De Becker
(Lou Decock)
Proficiat aan alle verkozenen!
We hopen dat er dit schooljaar opnieuw veel fantastische
ideeën in de Damiaanraad opborrelen.

KLAASKOEKEN
Dit schooljaar verkoopt het oudercomité opnieuw
klaaskoeken. Heel binnenkort krijgt uw kind daarover een
brief mee.
Een werkgroep van het oudercomité ging proeven bij een
tiental bakkers en selecteerde de beste klaaskoek voor de
verkoop in de Damiaanschool. Als dat geen garantie is op de
heerlijke koeken.
Dit is een actie van het oudercomité. Wie koeken bestelt,
brengt contant geld mee. Er wordt niet via de
schoolrekening gewerkt.

DAG VAN DE LEERKRACHT
Op donderdag 5 oktober 2017 was het de dag van de
leerkracht. Ons team werd op die dag getrakteerd op
heerlijke koffiekoeken van het oudercomité en prachtige
krijttekeningen van de kinderen. Daarnaast kropen enkele
leerlingen in de pen om hun juf of meester in de bloemetjes
te zetten.
Hartelijk dank hiervoor!

