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Belangrijke data

- 6 nov: 2de handsbeurs en einde herfstvakantie

- 8 nov: culturele voorstelling ‘Le Carnaval des animaux’ K2A, K2AA & K2B

- 9 nov: bib-bezoek K2B

- 10 nov: Holderdebolder 5-jarigen

- 11 nov: Wapenstilstand

- 16 nov: Danshappening L1A, L1B, L2A & L2B

- 23 nov: grootouderfeest kleuters

Geboortes

Ignacy Jarosz (L1B) is grote broer geworden!
Hij heeft er een klein zusje bij gekregen. Proficiat!

Overlijdens

De grootmoeder van Omar (L3A) en Nadir (L2A) Azzouz is overleden.

Wij wensen hen en hun familie veel sterkte met dit verlies.



Wist je dat…

● Wij ons héél bewust zijn van de stijgende prijzen voor elektriciteit, gas, enz?
Als school willen wij ons steentje bijdragen om het toch draaglijk te houden.
Dit doen we door kleine ingrepen.
(Mede) daarom gaan de kinderen vanaf de 2de graad vanaf dit jaar met de fiets naar
culturele voorstellingen.
Zo besparen we op hun factuur én werken we mee aan een ‘gezonde levensstijl’.
Een andere maatregel is dat we vanaf dit schooljaar maandelijks gaan factureren.
Zo willen we de schoolkosten voor jullie wat spreiden in deze dure tijden.

● Het ons opvalt dat de High Five-palen
niet altijd gebruikt worden zoals het moet?
Zo zijn er ouders die hun kinderen aan de
poort ophalen met de auto, dan naar een paal rijden,
stoppen en hun kinderen daar laten scannen.
Uiteraard is dit NIET de bedoeling van het High Five project.
Buiten het feit dat dit niet eerlijk is tegenover de kinderen
die wel fietsen of wandelen vanaf bijvoorbeeld de
kunstacademie, is dit ook nog eens gevaarlijk
omdat je dan stopt op de weg waardoor andere auto’s niet
goed door kunnen.
De Stad Lommel heeft ons laten weten dat de politie extra
controles gaat uitvoeren in de schoolomgevingen.

● De ouderraad hoopt dat we veel bezoekers mogen verwelkomen op de 2de handsbeurs?
Je kan hier op je gemak komen snuisteren naar leuke hebbedingetjes of cadeautjes om te
geven met de feestdagen.
Toch niet zo een fan van 2de handsbeurzen?
Ga dan op zondagmiddag lekker wandelen in de omringende bossen en kom in De Moffel
je wandeling afsluiten met een kopje koffie en een lekker stuk taart!

● Wij zijn nog steeds op zoek naar extra handen om te helpen tijdens het middagtoezicht.
Heb jij zin om deel uit te maken van ons team? Meld je dan vrijblijvend aan bij de directie
voor meer informatie.


