Nieuwsbrief februari 2021
Belangrijke data
- 6 febr:

carnavalsbal ONLINE (meer info volgt nog)

- 9 febr:

dikketruiendag

- 13 febr:

start Krokusvakantie

- 14 febr:

start de dag met een lach – ontbijt van de ouderraad

- 21 febr:

einde Krokusvakantie

Geboortes
Lodewijks Leon (K1AA) werd grote broer van Flor.
Van harte proficiat met dit bundeltje geluk!

Wist je dat...
•

Onze ouderraad het ‘start de dag met een lach’-ontbijt ook weer helemaal corana-proof
zal organiseren?
De mensen die een ontbijtmand zelf komen afhalen, vragen we daarom om niet uit
stappen! Alles zal via een drive-in verlopen.
Aan elke poort zal er een team van leerkrachten klaar staan. Jij moet enkel de naam van je
bestelling zeggen en zij gaan je doos met veel plezier voor je halen!
Je kan dus gerust je pyjama aanhouden als je een ontbijt op bed wilt organiseren!

•

Wij vanaf januari mee sparen voor de ‘pamperbank’?
Dit stond al in de vorige nieuwsbrief. Bij deze nieuwsbrief voegen wij een brief van de stad
Lommel met betrekking tot dit nieuwe initiatief.

•

Wij willen vragen om de auto’s uit te zetten bij het ophalen van de kinderen?
Wij merken dat sommige ouders hun auto laten draaien terwijl ze zitten te wachten tot de
kinderen buiten komen. Dit zorgt voor veel onnodige uitstoot en geluidshinder.
Gelieve hier in de toekomst op te letten.

•

L6A ook dit jaar weer een prijs heeft gewonnen op de First Lego League?
Juf Jill, haar kanjers en Sylvia gingen aan de haal met de prijs voor het beste robotontwerp.
Proficiat aan alle deelnemers van 6A en 6B voor hun inzet!

•

L5A de etalage van de standaardboekhandel weer helemaal gaat omtoveren in het
Valentijn thema? Zij gingen zelf met een figuurzaag aan de slag! Het resultaat is binnenkort
te zien in de Kerkstraat.

