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nieuwsbrief 8  -  2 april 2015 
 

Beste ouders   

 

Onmiddellijk na nieuwsbrief 7, bezorgen we jullie deze nieuwsbrief, een ‘speciale editie’ ☺ ! 

 

Berichten voor iedereen: 

  

project: ‘Pimp je speelplaats’: zie ook www.pimpjespeelplaats.be  

 

Zoals vermeld in nieuwsbrief 7, heeft onze school via de werkgroep ‘MOS- speelplaatsvergroening en –vernieuwing’ van 

de oudervereniging een knap schoolproject ‘Pimp je speelplaats’ ingediend.  

 

Een team van ervaren juryleden, afkomstig uit tal van organisaties en instanties selecteerde 32 finalisten. Uiteindelijk 

behoorden 16 scholen tot de winnaars. Zij zullen een geldelijke steun ontvangen om hun speelplaats te ‘pimpen’.  

 

Op woensdag 1 april kregen we tijdens de prijsuitreiking de officiële uitslag:  

 

Onze school behoort tot de laureaten en zal hiervoor maar liefst € 3.450,00 ontvangen ☺☺☺☺! 
 

Een mooie som om onze speelplaats te ‘vergroenen’! 

 

Een welgemeende dankjewel en SUPER PROFICIAT voor iedereen die voor deze prestigieuze prestatie een mooie pluim op 

hun hoed mogen steken! 

 

 

Vanavond, donderdag 2 april 2015, om 20.00u zal de werkgroep ‘MOS’ van de oudervereniging in de refter van onze 

lagere school met een uitgebreide presentatie informatie geven over de plannen van het verder ‘speelgroen maken’ van 

onze speelplaats in de lagere school (zie affiche op achterzijde van deze nieuwsbrief en aan het MOS-prikbord aan de 

ingang van de lagere school) en over het belang van te kunnen buiten spelen voor kinderen in een groene omgeving. De 

leden van de MOS-groep zorgen alvast voor lekkere cake en hopen op een grote belangstelling van de andere ouders!  

 

Uiteraard zal men voor de realisatie van de knappe 

plannen rekenen op veel hulp van bereidwillige, 

handige en minder handige, ‘groene’ ouders ☺☺☺☺! 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Dirk De Backer 

Directeur 
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