BASISSCHOOL
PULLAAR

BELANGRIJKE
DATA
12 november:
openklasdag
(zie
uitnodiging)

BELANGRIJK
De school begint
om 8.30 uur. Het
zou fijn zijn, zowel
voor je kind als
voor de leerkracht
als iedereen op
tijd aanwezig is op
school. Je loopt
ook het risico om
voor een gesloten
deur te staan.

Vandaag worden
de klasfoto en de
individuele foto
meegegeven met
je kind(eren). Er
is geen
koopverplichting.
Wil je de foto’s
toch aankopen,
geef dan gepast
geld mee naar de
school. De foto’s
komen NIET op de
schoolrekening.
Wil je niets
aankopen, geef de
mapjes terug af
aan de juf.

WIST JE DATJE
RODE KRUISLAAN 1 LIER

INFO@PULLAAR.BE

25 OKTOBER 2018
Verkeersveiligheid
Maandag 22 oktober kwamen de stadsdiensten afdeling verkeer langs op school
om de fietsen na te kijken. We merkten wel dat er heel veel fietsen niet in orde
waren: fietsen zonder remmen, zonder lichten voor of achter, …
Na de herfstvakantie starten we weer met Pullaar in fluo. We vragen aan al onze
kinderen om de komende maanden zoveel mogelijk in fluo naar school te
komen. Zo worden onze kinderen beter gezien, wat alleen maar hun veiligheid
in het verkeer kan verhogen. Indien nodig kunnen wij voor extra hesjes zorgen.
Het oudercomité steunt onze actie en zal op geregelde tijdstippen mee toezicht
houden en de dragers van een hesje belonen. Ook in de klas volgen we met een
stickerkaart het dragen van de hesjes op.
Daarom vragen we om op maandag 5 november allemaal jullie fluohesje
aan te doen als je naar school komt. Kinderen die geen hesje hebben,
krijgen dan eenmalig een nieuw hesje. Zo kan de fluo-actie beginnen.

Oudercontact
Vandaag, donderdag 25 oktober is het oudercontact op school. Moest je om de
een of andere reden alsnog een afspraak met de klasjuf, de zorgjuf of turnjuf of
de directie wensen te maken, kan dit op eenvoudig verzoek.

Herfstvakantie
Vanaf maandag 29 oktober tot zondag 4 november is de school gesloten voor de
herfstvakantie.

Openklasdag
Maandag 12 november houden we onze eerste openklasdag van dit schooljaar.
In bijlage kan je daarvoor een uitnodiging vinden. We heten jullie allemaal
hartelijk welkom.

Nieuws uit het oudercomité
Ouders die willen ingaan op de uitnodiging om lid te worden van het
oudercomité of zich willen opgeven als flex-ouder, kunnen nog altijd het
strookje binnen brengen. Ook zijn we op zoek naar (groot)ouders die willen
helpen bij het maken van gordijnen voor de kleuterklas van juf Sharon. Gewoon
even melden bij juf Sharon. Alle hulp is welkom.

Personeel en directie van Pullaar.
Directie en leerkrachten basisschool Pullaar

