
De fluoactie is volop aan de gang. We mogen zeggen dat de kinderen goed 

bezig zijn: bij onverwachte tellingen stellen we vast dat er veel fluo wordt 

gedragen. Zowel in de Schoolstraat als in de Molenvelden, droeg 80% van 

de kinderen een fluovestje. De kinderen hebben tot nu toe al twee stickers 

verdiend voor op hun spaarkaart.  

Nieuwtjes: 

Onze fluoactie 
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 Op 26 oktober gingen al onze kinderen en leerkrachten stappen voor het goede 

doel. De totale opbrengst bedroeg 3.997,89 euro… een grandioos succes!         

Dankjewel aan alle stappers en gulle gevers. 

 In november deden we mee met de voorleesweek. De juffen en meesters ruilden 

van klas om daar te gaan voorlezen. Groot en klein hebben genoten! 

 Ook nog in november was er onze jaarthemaweek 

rond ‘Gierle, ons dorp’. Met z’n allen doken we in het 

verleden, op zoek naar hoe het vroeger in Gierle 

was: foto’s van vroeger, bekende Gierlenaren en ja, 

ons dialect kwam er ook aan te pas! 

 

Onze website in een nieuw jasje. 
Binnenkort steken we onze website in een nieuw jasje.  Wat mogen jullie verwachten?  

 Alle leerjaren én ook het oudercomité hebben een eigen pagina waarop ze nieuws 

en foto’s kunnen publiceren.  

 Bij het vakje ‘downloads’ kan je documenten downloa-

den. 

 Op de startpagina verschijnen af en toe ook nieuws-

berichten. 

 En uiteraard kan je ook nog steeds gaan kijken naar 

foto’s van verschillende activiteiten.  

Een warme oproep om geregeld een kijkje te gaan nemen op www.schoolgierle.be. 

 

MJ for Life 

 

Wacht nog even om  je kerstkaarten aan te kopen of te knutselen. Begin december ne-

men we als school, samen met het oudercomité, deel aan de actie MJ for Life. De kin-

deren verkopen dan hun zelfgemaakte wenskaarten! De leerlingen van het vijfde leerjaar 

doen ook nog mee met de koekenbak op 7 december.  

Warm aanbevolen!! 
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