De warmste week komt er aan!
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Week van het bos

Van 14 tot en met 21 oktober is het weer tijd voor de leukste
week van het jaar, de Week van het Bos.
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer
doorgaan: het thema voor dit jaar is … RAVOTTEN! Buiten spelen
en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én
creatiever.
Naar goede gewoonte organiseren het Agentschap voor Natuur en
Bos en Ketnet opnieuw een ‘Week van het Bos – wedstrijd’.
Veel ravotplezier tijdens de Week van het Bos en zet dus maar
jullie beste beentje(s) voor!

Bibalie en Loebali op bezoek
in de kleuterschool
Onze kleuterschool kreeg bezoek van Bibalie en Loebali.
Hieronder kan je het filmpje hiervan bekijken:

Week van de mobiliteit

Contactdag kleuters en nieuwe
leerlingen
lagere
school
volgend schooljaar
De contactdag voor kleuters, nieuwe leerlingen en kinderen die
in het eerste leerjaar starten zal doorgaan op donderdag 30

augustus (18 uur – 20 uur).

werken Weggevoerdenstraat –
Dreefstraat versie augustus
Wij kregen van de stad Ninove volgende infobrief betreffende
de voortgang van de werken Weggevoerdenstraat – Dreefstraat.

Download [1.93 MB]
Hier kan je de brief ook vinden

Hinder
door
Vinkenstraat

werken

We hebben bericht gekregen van de gemeente dat er rioleringsen nutsvoorzieningswerken zullen starten op 16/5 in de
Vinkenstraat. Vanaf 16/5 zal er nog verkeer met hinder
mogelijk zijn, langs de kant van de woningen zal er een
parkeerverbod gelden. Vanaf 11/6 zal de Vinkenstraat volledig
afgesloten zijn. De werken zullen duren tot einde oktober
2018.
De Fernand Tavernestraat wordt tijdelijk opengesteld in twee
richtingen waar nu eenrichtingsverkeer geldt. Dus het zal dan
mogelijk zijn om via de Weggevoerdenstraat de Tavernestraat te
bereiken.
Gezien de Dreefstraat eveneens gedeeltelijk afgesloten is gaat
dit extra verkeersdruk veroorzaken in Weggevoerdenstraat en F.
Tavernestraat.

