Sint-Ludgardis Oudercomité
Heidedreef 82
2970 Schilde

T 03 353 71 19
SLOC@ sint-ludgardis.be

Beste ouders,
In januari startten we met het kleuterdansen. Tot aan de krokusvakantie kunnen de kleuters elke
donderdag tijdens de middagpauze de turnzaal rondswingen. Enkele enthousiaste ouders leiden dit in
goede banen.
De kriebelcontrole vond luisjes in 7 klassen. Helaas zijn er sindsdien in verschillende klassen nieuwe
besmettingen ontstaan. Waakzaam blijven dus!
In februari vindt de jaarlijkse boekenbeurs plaats. Met de hulp van de Boekuil tovert het SLOC de refter
om in een heuse boekenwinkel met een uitgekiende selectie van de mooiste kinderboeken. Alle leerlingen
krijgen de mogelijkheid om kennis te komen maken en heerlijk te snuffelen tussen allerhande leuke
kinderboeken. Met de opbrengst helpen we de juffen en meesters om de klasbib aan te vullen. Leuke
boeken doen immers lezen!
Op 27 februari vieren we carnaval, en zal het SLOC opnieuw klaarstaan om er samen met de juffen een
leuke dag van te maken voor de kleuters.
Bedankt aan de organisatoren en de helpers om deze activiteiten mee mogelijk te maken!!!
De SLOCvergadering van 24 januari werd uitgesteld naar donderdag 7 februari om 20u30. We starten
dus een half uurtje later dan anders, omdat dit de meeste ouders beter uitkomt. De vergaderingen gaan
door in de leraarskamer en staan steeds voor iedereen open, en worden afgesloten met een gezellige
babbel bij een drankje.
Wie zich wil opgegeven voor de helpende-handen-lijst kan dat doen via https://www.sintludgardis.be/kom-helpen.html). Bij elke activiteit waarvoor nog helpers gezocht worden, halen we de
meest recente lijst op, en krijgen de ouders een oproep via mail binnen. Ben je erop gebrand om aan een
bepaalde activiteit mee te doen, hoef je de mail niet af te wachten. Je kan ons steeds bereiken via
SLOC@sint-ludgardis.be.
Heb je vragen of opmerkingen voor het SLOC? Stuur gerust een mail naar
SLOC@sint-ludgardis.be.

Hartelijk groeten,
Het SLOC
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