Nieuwsbrief december 2020
Belangrijke data
- 6 dec:

Sinterklaas

- 7 dec:

Rapport

- 18 dec:

Kerstviering

- 19 dec:

Start kerstvakantie

- 25 dec:

Kerstmis

afgelast wegens de huidige situatie m.b.t. Covid-19.

Geboortes
Enorah Lauwers (K2B) werd niet alleen grote zus van
1 broertje maar wel van 2 broertjes, namelijk van Elano
én van Eloy!
Proficiat aan de ouders en aan Enorah!

Overlijdens
Pater Bert Janssen, de pater die reeds diverse jaren onze
misvieringen verzorgde, is overleden. Wij wensen zijn mede-paters
en familie onze christelijke deelneming.
De overgrootmoeder van Verhappen Travis (L3A) en Jimmy (L1A) en
Lapré Chayenne (L6A) is overleden.
André Houben, de schoonbroer van Juf Ann Cuyvers is eveneens
overleden.
Ook hen wensen we veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Wist je dat...
•

De oudercontacten dit jaar online zullen plaatsvinden?
Dit zal gebeuren op verschillende avonden.
U zal hiervoor dinsdag een bericht krijgen via het ouderplatform waarbij u dan het tijdstip
dat u het best past kan aanvinken.
Op het moment van uw gesprek kan u via een link (die u ook weer via mail ontvangt)
Inbellen voor een videogesprek met de klasleerkracht van uw kind.

•

De ouderraad vorig schooljaar wegens de coronapandemie veel inkomsten zag wegvallen
zoals de kienavond, het schoolfeest,…
Hierdoor zijn zij dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe manieren om wat extra geld in het
laatje te brengen om daarmee dan weer onze kinderen te kunnen trakteren op een
paasontbijt en een ijsje op de laatste schooldag, speelgoed voor de speelplaatsen te
kunnen aankopen,…
Daarom stellen zij graag alvast aan je voor het coronaproof
‘start de dag met een lach-ontbijt’ op Valentijn!
Op zondag 14 februari kan je daarom ontbijtmanden bestellen.
Want wat is er nu mooier dan samen met je bubbel je dag te starten
met een lekker ontbijt? Of om een ontbijt te schenken aan je
grootouders, tante,…. om hen zo te tonen dat je aan hen denkt en
hen graag ziet?
Markeer deze datum dus alvast in je agenda en dan volgt er snel meer informatie!!

•

Pokémonkaarten weer helemaal ‘in’ zijn op de speelplaats?
Toch zouden wij willen vragen om deze voor thuis te bewaren.
Los van het feit dat hier dikwijls ruzie door ontstaat tussen de kinderen vinden wij het in
deze tijden niet verantwoord dat kaarten uitgewisseld worden. Gelieve er daarom op te
letten dat uw kind deze niet mee naar school neemt.

•

De sint een brief heeft achtergelaten voor de kinderen van Lommel West?
We geven hem hier even mee…

Lieve kindjes op Lommel-West,
jullie doen zo goed je best.
Zelfs nu er corona is
en ik jullie knuffels mis.
Daarom heb ik mijn pieten gestuurd en die hebben bij jullie binnen gegluurd.
Ze hebben mij goed nieuws gebracht dat ik stiekem ook had verwacht.
Niemand van jullie was er stout dit jaar
daarom maak ik voor jullie enkele pakjes klaar.
Omdat jullie zo braaf zijn geweest
vieren we op 4 december alvast samen, vanop afstand,
een beetje mijn verjaardagsfeest.
Brave juffen en meesters mogen er dan ook wel bij,
Zo zijn die ook nog eens blij.
Lieve groetjes,
De Sint

