09/11/2017
Verschijnt 3X per jaar bij het rapport DW

Zit je niet lekker in je vel? Loopt het
op school niet zoals je zou willen?
Heb je een probleem waar je
moeilijk over kan praten? ….

1000 cupcakes tegen
Alzheimer

Liesbet Van Camp
Vertrouwensleerkracht
 Mail via Smartschool
 Spreek haar aan
 Kom naar het LBG-lokaal

Gebakken door Voeding verkocht door Haarzorg
en Voeding - opgegeten
door de inwoners van
Aartselaar

Gebruik jij alle mogelijkheden van
Smartschool al?
•
•
•
•
•
•

Schoolagenda inkijken
Notities in agenda toevoegen
Evaluaties bekijken
Documenten uploaden (veilig)
Documenten bewaren
Berichten sturen naar
leerkrachten of LBG
• …

Werden onlangs
mama of papa

Download de GRATIS Smartschool app
D.Weymans
I.Van Goethem
G.VD Bosch
G.Van Bastelaere

Onze sportievelingen van de
1ste graad fietsten op zaterdag
30 september van Niel naar
SEALIFE in Blankenberge waar
ze met het geld van deze
sponsortocht een zeehondje
adopteerden



Een Schone School is de
verantwoordelijkheid van ons
allemaal!
 Afval in de vuilnisbak, niet op de
speelplaats of in de gang
 Toiletten hou je netjes en je spoelt
telkens door
 In de schoolomgeving gooi je ook
niets op de grond!
Zo toon je respect voor het werk
van ons onderhoudspersoneel
en onze buren!

Bezoek ook geregeld de website
en onze Facebookpagina

AGENDA – AGENDA – AGENDA – AGENDA – AGENDA
Vrijdag 24 november Italiaanse avond t.v.v. GWP 7de jaar * Volgend
oudercontact : donderdag 21 december – Kerstvakantie 25/12 – 05/01

Super
gewerkt
@Verzorging in @De
Meerpaal tijdens het
#meerpaalfeest
op
zondag 24 september!
@nieuwecollega’s
en @nieuweleerlingen
welkom
op
onze
school!
@Beautyklas
,
geweldig gewerkt in AZ
Reet
tijdens
de
#weekvandekanker
@tkappersschooltje
werkt
samen
met
#ThinkPink ; als je
minimum 20cm van je
haar laat knippen doen
ze dit GRATIS!
#leerlingenraad
heeft inspraak in de
#schoolraad en
organiseren acties voor
de leerlingen. Dikke
duim voor jullie inzet!
Inschrijven
#Italiaanse avond kan
via de leerlingen van
@7dejaar
#werelddagvan
verzettegenarmoede
op 17oktober ging niet
ongemerkt voorbij
#soepbedeling en
sensibilisering

