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Inzamelactie: Bag 2 School
Onze kersthappening zal door de (Corona-) omstandigheden dit jaar NIET kunnen
doorgaan.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een leuk alternatief om wat geld in het laatje te
brengen: een inzamelactie van kledij, textiel en schoenen in samenwerking met de
firma “Bag2School”.
Wie is Bag2school?
“Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de
maatschappij. Door het recyclen van kleding, gaat onze omzet voor
het grootste deel naar scholen, instellingen en verenigingen. Sinds
de oprichting van Bag 2 School in het Verenigd Koninkrijk (1999), hebben wij meer
dan 28 miljoen pond uitbetaald in binnen- en buitenland! Ons streven is dat zoveel
mogelijk mensen hun voordeel doen met het Bag 2 School-principe.”
Visie
“We worden vaak gevraagd over onze positie in het hele inzamelingsproces. Bag 2
School is geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. Dit is iets waar we open
over zijn. Een succesvol bedrijf stelt zijn bestaansrecht veilig (behoud/uitbreiding van
banen, uitbetaling van lonen, aandeelhouders tevreden stellen, stimuleren van de
economie), er wordt gelet op de sociale aspecten van "een goede buur" zijn in de
directe leefomgeving én toont verantwoord gedrag ten aanzien van het milieu.
Inspirerende uitdagingen, waarmee bedrijven van nu, worden geconfronteerd.”
Kom in actie!
Heeft u nog oude, bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen? Denk aan
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Bezorg dit dan
verpakt aan onze school. (Op de website van Bag2School vindt u een volledige lijst
en info over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.)
Deze week bezorgen we via de leerlingen Bag2School-zakken. Hierin mag u alle
textiel stoppen en op school bezorgen. Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? Geen zorgen: een andere plastic zak is ook prima!
Helpt u mee om samen een fantastische inzameling neer te zetten?
Bag2School zal de kleding ophalen op vrijdag 18 december.
Met de opbrengst hopen we enkele tablets te kunnen aankopen
voor gebruik in onze klassen.
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Doordat we héél regelmatig de klassen verluchten, is het in de klassen niet
altijd even warm als anders…
Wanneer het echt koud is, trekt u uw kleuter best een extra trui aan.
Leerlingen van de lagere school mogen eventueel een extra trui op school laten. We
voorzien er wel een plekje voor zodat die trui een tijdje op school kan blijven
.

Werken aan de Schoolstraat
We ontvingen volgend nieuws van de stad Lier:
“Op vrijdag 18 december OF maandag 21 december wordt de
Schoolstraat blijkbaar afgesloten voor rioolinspecties.
Voetgangers en fietsers kunnen door, auto’s niet.
Er geldt tevens een parkeer- en stilstaanverbod.”

Helm op – Fluo Top
Ook dit jaar moedigen we iedereen aan om helm én fluo te dragen bij
het naar school komen. Wie dit regelmatig doet en zo bijdraagt tot
verkeersveiligheid, kan hiervoor beloond worden door te sparen voor
een leuke attentie!
Wie vorig jaar een ticket verdiende voor de Zoo of Planckendael en dit nog niet kon
gebruiken door de Coronamaatregelen: de tickets blijven al zeker geldig tot 31 maart
2021!

Communicatie en versturen mails
Deze nieuwsbrief is voor het eerst verstuurd met ons nieuw
administratiesysteem.
Wie vroeger de nieuwsbrief via mail ontving, zou die nu ook moeten
ontvangen. Gelieve goed na te kijken of dit zo is.
Indien er iets misgelopen is, kijk dan zeker eens in de SPAM-map of de map met
ongewenste mail.
Laat gerust weten indien u géén nieuwsbrieven (meer) ontvangt.
U mag ook iets laten weten wanneer u op een bepaald adres géén mail meer wenst
te ontvangen. We passen dit dan zo snel mogelijk aan.
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Kerstrapport - Winterrapport
De periode tussen herfst- en kerstvakantie was dit jaar slechts 6 weken lang en is
nog ingekort tot 5 weken door Corona. Daarom gaan we het Kerstrapport
(winterrapport) na de Kerstvakantie bezorgen. Uiteraard houden we u wel op de
hoogte van de vorderingen van uw kind(eren) door b.v. de toetsen regelmatig mee te
geven.
Wie vragen heeft, kan ook steeds contact opnemen met de zorg- of klasleerkracht.

Stages
Op dit moment mogen de stages én de begeleiding nog doorgaan.
Hierbij een overzicht welke stagiair(e)s aan de slag gaan in welke
klassen.
In december verwachten we alvast …
Juf Marie-Astrid
in de giraffenklas bij juf Heidi
Juf Merel
in het 3de leerjaar bij juf Maddy
Juf Hannelore
in de schaapjesklas bij juf Tamara

Belangrijke data
Tijdens de maand december zijn er volgende data gepland:
De data in fluo zijn activiteiten die werden opgeschort of geannuleerd
en gaan dus NIET door in december.
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Zwembeurt: opgeschort
Sportsnack: opgeschort
Theater Froefroe “Odyssee” 5de lj.: geannuleerd
Sinterklaasfeest
Sportsnack: opgeschort
Theater Het paleis “Dounia” 6de lj.: geannuleerd
Kersthappening: geannuleerd
Zwembeurt: opgeschort
Theater De Spiegel “Impulz”schaapjes-/giraffenklas: geannuleerd
Kerstviering
Start van de Kerstvakantie
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