
Nieuwsbrief oktober 2022

Belangrijke data

- 3 okt: Technopolis L5A, L5B, L6A & L6B

- 4 okt: belevingsloop L5A, L5B, L6A & L6B

- 4 okt: culturele voorstelling Badaboem L3A, L3B, L4A & L4B

- 5 okt: pedagogische studiedag - VRIJ voor de leerlingen

- 5 okt: voetbal 4 x 4

- 6 okt: belevingsloop L3A, L3B, L4A & L4B

- 9 okt: eetfestijn

- 18 okt: oudercontact

- 21 okt: schoolfotograaf

- 24 okt: oudercontact

- 26 okt: open klasdag K1A & K1B

- 27 okt: alles met de bal L3A, L3B, L4A & L4B

- 29 okt: herfstvakantie

Geboorte

Hulsmans Lowie (K2B) en Verboven Stan (K1B) kregen
er een zusje Tess bij. Proficiat allemaal!



Overlijdens

Paula Vanhoof, de overgrootmoeder van Nore (L4A) en Ferre Mertens (L6A) is overleden.

Wij wensen hen veel sterkte met dit verlies.

Wist je dat…

● De regen het team van Lommel-West op Levensloop niet heeft klein gekregen?
Dank je wel aan alle wandelaars, lopers en sympathisanten voor jullie steun!

● Het van 9 tot en met 16 oktober de week van het bos is?
Die week trekken verschillende klassen er eens extra op uit om alle kleuren en geuren van
het bos waar te nemen.

● De ouderraad jullie er alvast aan wilt herinneren dat zij 6 november een 2de handsbeurs
organiseren.
Hét ideale moment dus om de kasten eens op te ruimen en plaats te maken voor nieuwe
spullen. Jullie kunnen er kinderkleding, speelgoed & skikleren verkopen en/of op de kop
tikken aan interessante prijzen.
Iedereen is welkom!



● Op donderdag 20 oktober organiseren het Kompas en de Opvoedingswinkel
Noord-Limburg een lezing. Deze wordt gegeven door Bjorn Kiggen. Hij zal hier zijn
levensverhaal rond leven met een angststoornis komen vertellen.
De jongen met de goedkope loopschoenen is een boek voor iedereen die op zoek is naar
begeleiding in het omgaan met een angststoornis. De lezing start om 19.30 in Het Kompas
(deur Noord).
In bijlage vinden jullie de flyer van deze lezing en van alle andere navormingen.

● We 30 oktober de klok weer een uurtje terug moeten draaien omdat het winteruur start?


