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Schooljaar 2022-2023
“De Alfabetraket”
Tijdens de voorbije twee maanden onthulden we al 5 letters op onze Alfabetraket:
Welkom: Iedereen welkom voor het nieuwe schooljaar.

Strapdagen: We organiseerden 3 STRAPdagen en we fietspoolden naar school.
Veggiedag: Binnen ons klimaatthema “Klimaatkameraad” hadden we naast onze STRAPdagen ook oog voor de
Wereldveggiedag. Tijdens deze dag aten we geen vlees op school.
Bedankt: Tijdens de “Dag van de leerkracht” vierden we al onze leerkrachten en bedankten we hen voor hun
dagelijkse inzet voor onze kinderen.

Leerlingenraad: Naar jaarlijkse gewoonte
verkozen we in de week voor de herfstvakantie
onze nieuwe leerlingenraad. Een project waar de
hele school bij betrokken wordt, en dit gedurende
het hele schooljaar.
We wensen onze nieuwe leerlingenraad veel
succes bij het organiseren van hun activiteiten.

Hieronder vinden jullie een overzicht van onze activiteiten tijdens de maanden november en december.
Za. 29.10 t.e.m. zo 6.11
Ma. 7.11
Vr. 11.11
Wo. 16.11
Vr. 18.11

Herfstvakantie
-Medisch onderzoek L4 (op school)
-19.30 uur: vergadering van onze oudervereniging
Wapenstilstand: geen klas
Sport op woensdagnamiddag: Initiatie hockey voor L5 en L6
Grootouderfeest

Di. 22.11
Vr. 25.11
Ma. 5.12

15.45 uur: Personeelsvergadering
Zero-afvaldag
De Sint op bezoek

Ma 12.12
Di. 13.12
Vr. 16.12

Voorleessessie voor de kleuters
15.45 uur: Personeelsvergadering
Kerstwandeling (meer info volgt later)

Do. 22.12
Vr. 23.12
Za.24.12 t.e.m. zo 8.01

15.45 uur: vergadering van het schoolbestuur
Rapport 2
Kerstvakantie

Zwemmen:
18 en 25 november en 2 en 9 december: zwemmen voor L3 en L4

Tip! Bezoek zeker de facebookpagina van onze oudervereniging eens (SLZ-oudercomité Zandbergen)
=> https://www.facebook.com/groups/543091852498804

Noteer nu al in jullie agenda:
Bedankt voor de aankoop van de

pannenkoeken ten voordele van
onze oudervereniging!

Onze oudervereniging staat vanaf nu ook
geregistreerd op www.trooper.be
Ga eens een kijkje nemen via onderstaande
link. Indien je iets aankoopt bij de ongeveer
1000 aangesloten winkels, gaat er steeds
een klein stukje commissie naar onze
oudervereniging.
http://www.trooper.be/ouderverenigingslz

Via volgende kanalen
kan je ons nog steeds
volgen en met ons
communiceren. Maar
vergeet zeker niet,
onze deur staat altijd
open …

