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Link naar onze website

Telefoonnummer Tuinwijk geschrapt
De Tuinwijk is niet meer bereikbaar op het oude telefoonnummer 056/25 27 00. Indien u iemand
wenst te spreken van onze vestiging te Menen bel dan naar het algemene nummer van de school:
056/51 29 44. U wordt dan vanuit het secretariaat doorgeschakeld.

MOS = Milieuzorg Op School
Na de herfstvakantie starten we naar jaarlijkse gewoonte op school met de actie ‘Het

groene

monster’.
Elke week worden twee klassen aangesteld die tijdens ‘hun’ week ervoor zorgen dat
ons schooldomein afval-vrij blijft.

Ondertussen starten we met een dopjes-inzamelactie: onze school spaart dopjes van flessen
ten voordele van de straathonden in Turkije.
Elke klas versiert hiervoor een eigen tonnetje en probeert deze dan te vullen met dopjes… hoe
meer, hoe liever!
Dus als u dopjes heeft van PET-flessen of briks, draai deze er dan af vooraleer u de flessen in de
PMD-zak gooit… gevulde zakjes met doppen mag je dan meegeven naar school!
De verzamelde dopjes worden verkocht aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de
zorg en sterilisatie van straathonden in Turkije.
Welke dopjes sparen we?
Zuivere plastic dopjes die altijd goed zijn:
- producten: (af)wasproducten, detergenten, deo's,
shampoos, spuitbussen ...
- dopjes van flessen en bussen:
- dranken: frisdrank, water, melk, fruitsap, sportdrank
(het doorzichtige kapje mag erop blijven)
- sauzen
- medicatie
- deksels of klepjes van: choco, honing, koffie, sauzen ...
Dopjes en deksels worden geweigerd:
- als ze vies zijn: vol zand, etensresten, schimmel ...
- wanneer ze groter zijn dan 25 cm doorsnede
Wijnkurken, metalen schroefdoppen, rubberen doppen, kroonkurken, sleutels, afval, batterijen ...
horen niet tussen de dopjes.
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Op 24 november 2017 doen we ook mee aan ZERO-afval

dag

Zero afval is...
Verpakkingsafval vermijden door je lunch, vieruurtje en drankje mee te nemen in een brooddoos,
koekendoosje en drinkfles.
Waarom?
Omdat we te veel afval produceren, terwijl we een deel ervan heel eenvoudig kunnen vermijden.
Voor verpakkingen zijn massa's grondstoffen nodig en de verwerking van ons afval heeft heel wat
negatieve gevolgen voor onze planeet.

Voorleesweek I 18 tot 26 november 2017
Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en
de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen,
maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Dit jaar zetten we bovendien de voorleespapa's in de kijker.
Want zij zijn van groot belang voor de leesopvoeding van kinderen.
Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens extra voor, thuis, op school, in de kinderopvang of
zelfs op het werk. Hoe meer voorleesplezier, hoe beter!
Ook op school steunen we graag dit initiatief! Alle papa’s – maar ook mama’s, oma’s & opa’s
worden uitgenodigd om op school te komen voorlezen.
Wilt u tijdens de week van 20 november 2017 een momentje komen voorlezen? Vul dan
bijgevoegde brief in!

Kalender
14/11
20/11
20/11
23/11
01/12

dinsdag
maandag
maandag
donderdag
vrijdag

8u30-10u
9u-15u

R7+SR

Zitdag brugfiguur OCMW
Voorleesweek
Uitstap naar kerstmarkt Floralux
Zero-afvaldag
Sint op school
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[Geef tekst op]

Opvoedingsondersteuning
Brugfiguur OCMW
3e zitdag op 14 november 2017, tussen 8u30-10u
Hebt u vragen omtrent kinderopvang, wonen, vrijetijdsbesteding van uw kind(-eren)?
Of kan je wel wat info en/of hulp gebruiken wat betreft de betaling van (school-)facturen?
Steffi kan u hierbij zeker helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties.
Je kan vragen stellen bij ons op school op elke 2e dinsdag van de maand
of
je kan een afspraak maken:

- Telefonisch → 056 95 26 05
0491 56 09 58
- Via mail → schoolkansen@wervik.be
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Ouderbijeenkomst
Wanneer?
Waar?

Inschrijven?

27 november 2017
19u30 - 21u
Sloeber Geluwe
Jeruzalemstraat 16B
8940 Geluwe
tegen 15 november 2017
Telefonisch: 056/95 26 50
of
via mail: ilse.paerewyck@ocmw-wervik.be

