Ternat, 24 september 2012
Beste ouders,
Ongetwijfeld staat vrijdag 5 oktober 2012 in uw agenda genoteerd als “DAG VAN DE
LEERKRACHT”.
Vorig schooljaar slaagden we er samen met jullie en alle leerlingen in om een lange slinger
van kleurrijke vlagjes te maken. Als ouderraad willen wij ook dit schooljaar deze dag niet
zomaar laten voorbijgaan: wij willen onze leerkrachten van De Brug eens extra laten merken
hoezeer wij hun dagelijkse inzet voor onze kinderen appreciëren.
Wij zouden het fijn vinden om dit opnieuw samen met jullie en de kinderen te realiseren. Als
elk kind een zelfgemaakte bloem meebrengt en we al die bloemen in bloembakken
verzamelen, zorgen we voor kleur aan de schoolpoort en zetten we letterlijk alle
leerkrachten in de bloemen!
Maak je een tulp, roos, narcis of een eigen uitvinding? Hier alvast wat inspiratie.
Knip een 'bakje' uit een eierdoosje, verf het in oranje of een andere kleur, bevestig het op
een groen rietje en je krijgt een mooie narcis.
Je kan ook kiezen voor een lekkere bloem: knip daarvoor een bloem uit gekleurd papier en
kleef er een praline op of kleef bloemblaadjes rond een lolly en prik dit op een stokje.
Oudere kindjes maken misschien graag strandbloemen in crêpepapier! Ook een papieren
servet kan je omtoveren tot een kleurrijke bloem.
Je kan er de naam van de juf of meester op schrijven voor wie de bloem bestemd is.
Gelieve de bloemen mee te brengen naar school op vrijdagmorgen 5 oktober. Enkele
leden van de ouderraad zullen aanwezig zijn om de bloemen te ‘planten’. Wie graag een
handje toesteekt, geeft best een seintje aan de leden van de ouderraad of via debrugouderraad@scarlet.be .
Wij hopen zoveel mogelijk bloemen te ontvangen om de school te versieren!
Alvast bedankt voor de medewerking & tot dan!
De ouderraad
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