Sint-Ludgardis Oudercomité
Heidedreef 82
2970 Schilde

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

Beste ouders,
Ook vanuit het SLOC wensen we iedereen een mooi 2019 toe! Het SLOC staat alvast paraat om samen
met de vele helpende handen mee te zorgen voor een fijne school, waar zowel de kinderen als hun ouders
zich thuis voelen.
We kunnen terugblikken op een feestelijke decembermaand. Het Sinterklaasfeest kende een bijzondere
editie, die zelfs de lokale pers niet was ontgaan. Het SLOC stak zoals elk jaar een handje toe om dit feest
mee mogelijk te maken. Kort na het vertrek van de Sint zorgden enkele ouders van het SLOC voor een
gezellige sfeer in de donkere winterdagen door de school te kleden in Kerstversiering. De laatste
schooldag van het trimester was er tenslotte de SLOCborrel na de mooie Eucharistieviering in de kerk.
Bedankt aan de bakkers, helpers en SLOCcers om deze feesten mee mogelijk te maken!
Op woensdag 9 januari is er de eerste kriebelcontrole van het jaar. Denken jullie eraan om jullie kinderen
met gewassen haren en zonder gel, vlechtjes enz naar school te brengen? Dit kriebelt immers niet zo leuk.
Vanaf januari starten we ook weer met het kleuterdansen. Op donderdagmiddag kunnen de kleuters zich
samen met enkele dansouders in de grote turnzaal al dansend opwarmen en uitleven.
Op donderdag 24 januari om 20u30 vindt de volgende SLOCvergadering plaats. We starten dus een half
uurtje later dan anders, omdat dit de meeste ouders beter uitkomt. De vergaderingen 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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