Nieuwsbrief oktober 2018
Kalender oktober 2018
Ma. 1/10

VM

Di. 2/10

Fruit op school
VM

Wo. 3/10
Do. 4/10

5de lj. project ‘Jeugd en toegankelijkheid’
KK2 en KS2 naar Rex Mol (schoolvoorstelling Tout Petit - Licht!)
6A en 6B naar verkeerspark (dode hoek)

NM

2de lj. naar bib Balen

NM

KS3 naar home Nethehof

Vr. 5/10

Plaatselijke verlofdag

Di. 9/10

Fruit op school

Wo. 10/10

5de lj. naar museum Kempenland Lommel

Do. 11/10

20.00

Oudercomité

VM

5de lj. naar bib Balen

NM

6de lj. naar bib Balen

Di. 16/10

Fruit op school
1ste lj. op natuurwandeling De Maat

Wo. 17/10

11.00

Kijkmoment nieuwe kleuters KK1A (juf Mieke)

11.00

Kijkmoment nieuwe kleuters KS1A (juf Lieve)

Do. 18/10

3de lj. naar bib Balen

Vr. 19/10

Dag van de jeugdbeweging

Ma. 22/10

6de lj. vertrekt op bosklassen naar Massembre
Verkeersklas 1A - 1B - 1C

Di. 23/10

Fruit op school
16.00

Woe. 24/10

IPOC - typcursus (refter)
Verkeersklas 2B - 3A - 3B

NM
Do. 25/10

Scholencross Zilvermeer Mol
Verkeersklas 4A - 4B - 5A - 5B - 5C

NM
Vr. 26/10

KK3 naar home Nethehof
3de lj. op leeruitstap naar Prinsenpark Retie

VM

Verkeersklas 2A

+++ Ma. 29/10 tot en met zondag 4/11

HERFSTVAKANTIE +++

Oudercomité
In totaal bezorgen we zondag 30 september op onze restaurantdag 600 menu’s, dat is weer een
prachtig resultaat. Het oudercomité en schoolteam dankt alle medewerkers en bezoekers. Dank
voor alle steun. De opbrengsten komen zeker jullie (klein)kinderen ten goede. Ook zeer veel dank
aan het kookteam dat voor de derde keer op rij de restaurantdag opnieuw volledig zelf in handen
heeft.
Graag willen we een oproep doen om lid te worden van het oudercomité. We vergaderen eenmaal
per maand en organiseren allerlei activiteiten zoals de restaurantdag, kienavond, schoolfeest,
ontbijt en fietsdag ‘de Wezeling’. Daarnaast zijn er ook de pedagogische avonden en hulp bij
schoolse aangelegenheden zoals bijvoorbeeld het grootouderfeest.
De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats op woensdag 10 oktober en dinsdag 6 november
om 20.00 uur, einde om 22.00 uur. Interesse? Kom vrijblijvend eens naar de vergadering.

Fruitproject ‘Frutti-kar’ = GRATIS fruit op dinsdag
Vanaf dinsdag 2 oktober bieden we ook dit jaar wekelijks al onze leerlingen een stuk fruit aan.
Tijdens de voormiddagspeeltijd kan elke leerling een stuk vers fruit eten. Dankzij de steun van het
oudercomité en subsidies kunnen we het fruit gratis aanbieden. We hopen dat jullie mee de
kinderen stimuleren om het aangeboden fruit te eten. Zeer veel dank aan onze bereidwillige
schilouders die er wekelijks voor zorgen dat alles gewassen en geschild wordt.

Is uw kind goed zichtbaar en voldoende beschermd op weg naar school en terug?
We blijven het dragen van het fluovestje en een fietshelm sterk promoten. We hopen dat jullie,
als ouders, dit project mee ondersteunen. Dit komt de veiligheid van jullie kinderen ten goede.
Tijdens alle uitstappen in schoolverband zijn de leerlingen verplicht om het fluovestje
(wandeling/fietstocht) en liefst ook de fietshelm (fietstocht) te dragen. Daarnaast rekenen we
erop dat de vestjes en helmen massaal gedragen worden op weg naar school en terug.

Zitdagen Studietoelagen
Formulieren voor de aanvraag van studietoelagen zijn steeds beschikbaar op het secretariaat.

