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1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Woensdag, 3 maart : fruitdag!
- Op maandag, 1 maart gaan de leerlingen van het 5de leerjaar zwemmen. Vergeet jullie zwemgerief niet! De
bus vertrekt stipt om 13u.00 in de school.
2. GEZOCHT!
Voor ons speelhuisje op de speelplaats van de lagere school zijn wij op zoek naar buitenspeelgoed. Heb je
thuis materiaal dat niet meer gebruikt wordt en is het nog in goede staat, zet het gerust af in de inkomhal
van onze school (aan secretariaat). Alvast hartelijk bedankt!
3. Oog voor lekkers.
Deze week was de laatste week dat de kinderen ‘gratis’ een stuk fruit/groente aangeboden kregen van het
project ‘Oog voor lekkers’. Maar wij blijven een school die fruit en groenten blijven promoten.
Fruit en groenten staan op een belangrijke plaats in de
voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Ze
bevatten essentiële voedingsstoffen en hebben een gunstig
effect op onze gezondheid. Door regelmatig fruit en groenten te
eten, leren kinderen een belangrijke gezonde gewoonte aan
waarvan ze levenslang de vruchten plukken.
Een tussendoortje helpt kinderen om hun energie-inname te
spreiden over de dag. Tussen het ontbijt en het middagmaal, en
in de loop van de namiddag zijn goede momenten om te smullen
van fruit en groenten. Bovendien houdt zo’n gezond tussendoortje de concentratie op peil waardoor leerlingen
ook minder prikkelbaar of onrustig zijn in de klas.
Door een grote variëteit aan fruit en groenten aan te bieden - ook minder traditionele soorten - leren
kinderen nieuwe smaken ontdekken.
4. Paaseitjesverkoop
Door de coronacrisis is de school ook heel wat inkomsten misgelopen. Geen schoolfeest, geen ontbijt, geen
vlaaienslag, geen herfstfestijn, geen… De volgende maanden staan er nog heel wat investeringen op het
programma (o.a. het grote speeltuig op de speelplaats). Graag willen we dit zo snel mogelijk realiseren… maar
dan moeten de “centjes” er uiteraard zijn. Vandaar dat we jullie onze paaseitjesverkoop van harte willen
aanprijzen.
Hiervoor hebben we een webshop aangemaakt : https://crowdselling.eu/leonardusschool-paaseitjesverkoop
Hier kan u uw keuze maken en meteen ook betalen.
De paaseitjes kunnen opgehaald worden op woe. 31 maart (afspraken volgen via de nieuwsbrief) of worden
meegegeven met de kinderen.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen hiervoor huis aan huis gaan verkopen. Dat is trouwens ook niet
toegelaten met de huidige coronamaatregelen! Maar uiteraard is wat reclame bij de naaste familie
(grootouders,…) welkom!

De webshop gaat “open” op zaterdag 27 februari en u heeft de mogelijkheid om tot uiterlijk zondag 12
maart uw bestelling te plaatsen! Daarna wordt de verkoop onherroepelijk afgesloten om op tijd de
bestelling te kunnen plaatsen bij de chocolatier. Bestellingen na 12 maart kunnen niet meer worden
aangenomen!

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

