NIEUWSBRIEF
De Speelplaneet ontwaakt
Goed om weten:

Knoop in de zakdoek voor zondag 22 april.
Freinet/Speelplaneetcongres. We gooien het
over een andere boeg. Inschrijven kan vanaf
maandag 23 april.
Zondag 25 maart zorgen we er samen voor dat onze school
klaar is voor de zomer. Hier en daar een klusje of iets
opruimen in een klas. We kunnen wat hulp gebruiken op de
boerderij en in de moestuin. Je hoeft heus geen
doorwinterde klusser te zijn. Het is werk dat Jan–en
alleman kan. We zorgen voor een werklijst en materiaal
indien nodig. Je mag zelf wat poetsgerief meebrengen en
eventueel wat tuingerief.
Mocht je je toch niet geroepen voelen mag je gerust ook
de klussers komen verwennen met een zelfgemaakt
gezondheidsgebak of een fijne verfrissing. Het is tevens
niet de bedoeling van de hele dag aan de slag te gaan. We
zijn doorlopend open en je komt wanneer het jou uitkomt.
We zeggen nu al een welgemeende dankjewel om deze
zondag in je agenda te blokkeren.

Toch een Bob de bouwer? Lees dan
als de bliksem onderstaand bericht.
Handige Harry's der speelplaneet verenig u. De werkgroep
boerderij zoekt iemand die kan helpen om de afsluiting
onderaan beter vast te maken. Je weet wel: die afsluiting
die er voor zorgt dat niet vliegende dieren op hun plek
blijven, dat deze beschermt zijn tegen rollend materiaal, die
er voor zorgt dat hangbuikzwijnen ons niet lastig vallen op
de speelplaats,...
Ben jij zo iemand maar heb je heel weinig tijd, spreek maar
één van ons aan, vertel ons wat we moeten doen én dan gaan
we aan de slag. Nog beter is natuurlijk is dat jij zo iemand
bent en toch wat tijd hebt om ons daarbij te helpen.
Nu al bedankt!
(mailen maar naar buyse_sofie@hotmail.com, of je spreekt
iemand van de werkgroep boerderij aan)

Veiligheid:
We merken op dat heel wat ouders zowel
bij het binnen komen van de school als
bij het verlaten van de school het
poortje niet op het slot doen. Wij
dringen er op aan hier aandacht voor te
hebben omwille van de veiligheid van
jullie kinderen.

