
BELANGRIJKE DATA …
ZATERDAG 30 OKT t/m 7 NOV. Herfstvakantie

via ouderplatform Inschrijven oudercontacten KS

8,9 en 10 NOVEMBER Oudercontacten LS

MAANDAG 8 NOVEMBER Nieuwe instappertjes

DONDERDAG 11 NOVEMBER Wapenstilstand

VRIJDAG 12 NOVEMBER School : geen brugdag

15, 16, 17 en 18  NOVEMBER Oudercontacten KS

WOENSDAG 17 NOVEMBER Schoolraad 20u

VRIJDAG 19  NOVEMBER Ronny indoor op de Moervelden LS

DONDERDAG 25 NOVEMBER Oudercomité 20u

ZATERDAG 27 NOVEMBER Summerfest!

GROOTOUDERSFEEST

Wat deed het deugd om onze grootouders terug in levende lijve te
mogen verwennen! Onze kleutertjes dansten erop los!

We zijn er zeker van dat alle grootouders ervan genoten hebben.
Dank je wel voor jullie enthousiasme en steun voor onze school!

Mijn grootouders
Zijn superhelden

Ze hebben vaak héél veel geduld
En zelfs wanneer we sip zijn, krijgen ze ons hartje gevuld

met zoentjes en een knuffel, lieve woorden en veel koeken.
En vaak wanneer we het eventjes niet meer weten, zijn

zij het die we zoeken!

Fijne grootouderdag aan alle grootouders!



MAANDAG 8 NOVEMBER, INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS

Op maandag 8 november verwelkomen we weer nieuwe kleuters op
onze school. Het is dan immers de eerste instapdag van dit schooljaar.
De volgende datum om opnieuw in te stappen is na de kerstvakantie op
maandag 10 januari 2022.

verloren voorwerpen

Er liggen heel veel verloren voorwerpen aan de inkompoort van de
school.

Missen jullie iets?  Neem eens een kijkje.

Tegen de kerstvakantie wordt alles opgeruimd en aan een goed doel
geschonken.

Dancingteam Annuncia

Ondertussen is het Dancingteam weer volop aan de gang met het leren
van nieuwe dansjes.

We wensen hen veel plezier en zien hen later graag aan het werk op
onze school.

Verwen jezelf en elkaar

Heel graag brengen we jullie ook via deze weg nog even op de hoogte
van onze steunactie!

Verwen jezelf en elkaar – actie!
Ook dit jaar bieden we weer heerlijke wijnen en geschenkmanden aan via onze "verwen jezelf
en elkaar actie". Via deze actie krijgt onze schoolwerking een extra financieel steuntje. Deze

actie komt tot stand via een aantal partners nl. Alphabet-events, het bijenhuis, hanos &
pomdamoor.

Wij leveren ook aan bedrijven hiervoor kan een factuur bezorgd worden.
U kan hiervoor contact opnemen met Hilde via 03 485 54 58.

Je kan bestellen tot en met 3 december via de QR-code of de website.
U krijgt na afloop een bevestiging via mail. De wijn en de geschenkpakketten kunnen

afgehaald worden op vrijdag 17/12 van 15u30 tot 19u
en maandag 20/12 van 15u30 tot 19u.



We willen jullie met onze ‘verwen jezelf en elkaar’ actie een warm hart onder de riem steken

FIJNE HERFSTVAKANTIE

Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer op!  Wij
wensen iedereen een hele fijne en deugddoende vakantie toe!

We verwachten iedereen
terug op school maandag 8 november 2021

Het schoolteam


