
Nieuwsbrief februari 2023

Belangrijke data

- 01/02  pedagogische studiedag   -   de leerkrachten leren bij, jullie zijn VRIJ.

- 01/02 combi-activiteit MOEV

L5A & L5B

- 02/02  thuiskomst sneeuwklassers

- 11/02  carnavalsbal

- 15/02  openklasdag K1A & K1B

- 15/02 spelinstuif L1A, L1B, L2A & L2B

- 17/02 carnavalsoptocht op Heeserbergen

- 18/02  start Krokusvakantie

Overlijdens

De grootvader van Charlie Declercq (L3B),
de overgrootvader van Janne (L3A) en
Miel Andrzejewski (L6A),
de grootmoeder van Ahmet Kocaman (L4A)
en de overgrootmoeder van Sophia (L3A) en
Thijmen Buijze (L5A) zijn overleden.

Wij wensen hen veel sterkte met dit verlies.



Wist je dat…

- Juf Kelly van de voor- en naschoolse opvang vanaf 3 februari voor enkele weken uit
is? Zij zal vervangen worden door juf Dorien. Als je je kind wilt inschrijven (of
uitschrijven!) voor de opvang kan dit nog steeds via het mailadres
opvang@lommel-west.be. Doe dit steeds voor 18 uur de dag ervoor.
Bij last minute inschrijvingen mag je het secretariaat bellen.
Wij wensen juf Kelly een spoedig herstel en hopen haar snel terug te verwelkomen.

- De ouderraad van onze school volop bezig is om het carnavalsbal in elkaar te steken
voor onze kinderen?
Zij hopen jullie allemaal op 11 februari te verwelkomen voor een hapje, een drankje
én een gek dansje!

De vorige jaren hebben we steeds 1 euro gevraagd als inkom. Om de prijzen te
drukken voor jullie allemaal heeft de ouderraad echter beslist om dit jaar GEEN
inkomgeld te vragen.

Verder hebben zij dit jaar niemand minder dan Animolly en de enige echte DJ
Moelitec kunnen strikken.
Zij zullen samen zorgen voor een sfeertje zoals je ze al jaren niet meer ervaren hebt.

mailto:opvang@lommel-west.be


- 17 februari organiseren we op de hoofdschool op Heeserbergen een
carnavalsstoet. De klassen trekken dan verkleed door de straten en gaan
een bezoekje brengen aan de mensen van Hoevezavel.
Toeschouwers zijn zéér van harte welkom op de route Godfried
Bomansstraat, Willem Elsschotstraat, Jacob van Maerlantstraat, Hendrik
van Veldekestraat en Jan Davidlaan.

- Het van 10 tot 18 februari de week tegen pesten is?

- We onze kinderen het goede voorbeeld
moeten geven dat auto’s niet op het
voetpad mogen parkeren.
Dit zien we jammer genoeg regelmatig
gebeuren op Heeserbergen.

- Pleegzorg steeds op zoek is naar nieuwe opvanggezinnen?
Daarom hebben ze aan alle Lommelse scholen gevraagd om bijgevoegde
brochure aan hun ouders te bezorgen.

- Ook de Opvoedingswinkel Noord-Limburg weer een mooi vormingsaanbod
ontwikkeld heeft voor professionals en ouders? In bijlage kan je ook hun folder
terugvinden.


