Nieuwsbrief november 2020
Belangrijke data
- 1 nov:

Allerheiligen

- 2 nov:

Allerzielen

- 10 nov:

einde herfstvakantie

- 11 nov:

Wapenstilstand

- 27 nov:

rapport

- 30 nov:

oudercontact lager
(verdere info over het juiste verloop volgt nog via het ouderplatform)

Geboortes
Wij wensen Sebastiaan Stienaers (1KA) en zijn familie
proficiat met zijn promotie als grote broer.
Zijn zusje Lara werd deze week geboren.

Overlijdens
De overgrootvader van Elany D’Joos (L4A) is overleden.
Wij wensen Elany en haar familie veel sterkte in deze moeilijke
dagen.

Wist je dat...
•

Deze nieuwsbrief de 1ste nieuwsbrief is die we via het ouderplatform verzenden én de
laatste is die we ook op papier meegeven?
Vanaf nu verloopt alle communicatie (incl. facturatie) via ons ouderplatform. Mensen die
hier nog niet op kunnen inloggen mogen steeds het secretariaat contacteren op
011/54.03.50 of via info@lommel-west.be.

•

Onze vroegere scholengemeenschap LKB sinds dit schooljaar deel uitmaakt van een
overkoepelende scholengemeenschap De Kabass? De Kabass omvat nu 11 scholen
waaronder de 9 katholieke scholen van het LKB en de 2 stedelijke scholen.
Vanuit deze overkoepelende scholengemeenschap zullen er regelmatig brieven te vinden
zijn op jullie ouderplatform.

•

Ons afhaalrestaurant ‘anders dan anders’ een succes was?
Ondanks de vreemde omstandigheden heeft onze ouderraad maar liefst 346 (!) maaltijden
afgewerkt op een ‘corona-veilige’ manier.
Met de nodige trots vermelden wij hier ook even bij dat iedereen zijn warme bestelling
ontvangen heeft binnen 10 min. Met dank aan alle helpende handen die samen licht werk
maken!!

•

Wij volop bezig zijn met de ouderenquête van vorig jaar te analyseren?
Zo besprak het kernteam deze maand het thema ‘verkeer’.
Wij zijn samen met de stad Lommel aan het bekijken wat we kunnen veranderen om de
veiligheid te verhogen. Anderzijds zijn wij er ook van overtuigd dat als wij ons samen aan
onderstaande punten houden, we de verkeerssituatie al een stuk veiliger kunnen maken.
Daarom willen we vragen om deze info ook door te geven aan grootouders of anderen die
jullie kinderen komen halen.
-

algemeen:
✓ Gebruik steeds het zebrapad!!
✓ Op het voetpad fietsen we niet, dit dient enkel om te wandelen.
✓ Fluohesjes worden zo veel mogelijk gedragen.

-

wat betreft Werkplaatsen:
✓ Kinderen met hun step, fiets,… komen niet op de autoparking.
Zij wachten best op het grasveld voor de fietsenstalling.
✓ Alle fietsers, ook de ouders, verlaten de school via het fietspad.

-

wat betreft Heeserbergen:
✓ Kinderen wandelen over het voetpad naar de ouders.
✓ Wij raden fietsers af om tegen de richting naar huis te fietsen.
Het is veel veiliger om met het uitgaande autoverkeer mee te rijden.
✓ Ouders wachten niet op de straat.
✓ Wij begrijpen ook dat er op Heerserbergen te weinig parkeerplaatsen zijn maar
toch zal er na de herfstvakantie een parkeervrije-zone komen aan de poort op
Heeserbergen?
Vanaf dan kan er niet meer geparkeerd worden in de hoek van de Godfried
Bomansstraat waar de lagere school buiten komt. Dit om het overzicht te
bewaren wanneer de leerlingen de school verlaten.

