Sint-Ludgardis Oudercomité
Heidedreef 82
2970 Schilde

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

Beste ouders,
Vorige week was er de jaarlijkse boekenbeurs. Dankzij het SLOC en met de hulp van de Boekuil was de
refter drie dagen lang een prachtige boekenwinkel vol mooie, grappige en interessante kinderboeken.
Deze activiteit heeft twee doelen: kinderen zin doen krijgen om te lezen, en met de opbrengst aan elke juf
en meester een bedragje schenken om de klasbibliotheek aan te vullen.
Het kleuterdansen gaat nog door tot aan de Krokusvakantie. Alle dansjes zijn inmiddels al goed gekend!
Als laatste SLOC-activiteit van februari was er tenslotte het carnavalsfeest. Dankzij de bakkunsten en
helpende handen van vele ouders, konden de kleuters heerlijke pannenkoeken smullen!
Van harte bedankt aan de dansende, bakkende en op andere manieren helpende ouders!!!
In maart zet het SLOC mee haar schouders onder het verkeersproject. Dit jaar zullen de activiteiten over
verschillende dagen verspreid zijn. Voor 3de en 4de leerjaar ligt de focus op veilig wandelen en
fietsbehendigheid. Voor 5de en 6de leerjaar ligt de focus op veilig fietsen:
 Vrijdag 22 maart fietsen 5 en 6 een fietstocht doorheen Schilde.
 Woensdag 27 maart gaat voor 3 en 4 de wandeling rond de school door.
 Vrijdag 29 maart oefenen 3 en 4 op fietsbehendigheid via een parcours op school
Er zijn heel wat helpers voor deze activiteiten nodig. Wanneer er niet genoeg helpers meedoen, kan de
activiteit helaas niet doorgaan.
Op woensdag na de krokusvakantie is er een kriebelcontrole. Denken jullie eraan om kinderen zonder gel
en met losse haren naar school te sturen? Haren losmaken vraagt extra tijd voor de kriebelouders, en
gelhaartjes zijn echt niet zo fijn om te kriebelen …
De volgende SLOC-vergadering vindt plaats op donderdag 14 maart om 20u30 in de leraarskamer. De
vergaderingen zijn steeds open voor alle ouders en worden dit jaar steeds afgesloten met een gezellig
samenzijn bij een drankje. Een leuke gelegenheid om andere ouders te leren kennen!

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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