
Nieuwsbrief maart 2023

Belangrijke data

- 07/03 sportkompas L3B

- 10/03 kienen

- 10/03 rapporten

- 10/03 sportkompas L3A

- 13/03 VRIJ

- 14/03 oudercontact

- 14/03 CLB L6A

- 15/03 spelinstuif L1A, L1B, L2A & L2B

- 20/03 oudercontact

- 20/03 bib-bezoek L3A, L3B & L4B

- 20/03 Love Football-initiatie (zie wist-je-datjes) lager Werkplaatsen

- 21/03 CLB L6B

- 23/03 American games L5A & L5B

- 24/03 Love Football-initiatie (zie wist-je-datjes) lager Heeserbergen

- 30/03 Bodemonderzoek ‘de grond onder onze voeten’ L5B & L6B

- 31/03 paasontbijt



Geboortes

Levi Van de Laer (K1B) kreeg er een broertje Noah bij.
Proficiat met dit kleine wondertje!

Wist je dat…

- Zoals jullie net al lazen heeft onze school ingeschreven voor de “Love Football
initiatie”. Dit is een lesdag om voetbal te promoten als sport bij zowel jongens als
meisjes van de lagere school.

Lommel-West is uitgekozen om mee te doen aan de opnames ter promotie van het
meisjesvoetbal.
De kans is heel groot dat er verschillende Red Flames die dag aanwezig zullen zijn.

Indien u als ouder niet akkoord gaat dat uw kind (mogelijks) deelneemt aan deze
opnames mag u bijgevoegd antwoordstrookje invullen voor 01/03/2023.

- 22 februari de Vasten gestart is?
In deze 40 dagen voor Pasen proberen Christenen eens stil te staan bij een betere
omgang met zichzelf, zijn medemensen, met het milieu en met de hele wereld.

- Maar dat op 22 maart ook de Ramadan start?
Deze loopt tot 21 april en eindigt met het Suikerfeest.

- We 26 maart eindelijk weer wat langer kunnen genieten voordat het donker is?
Dan verzetten we namelijk onze klok weer naar het zomeruur.

- de ouderraad weer SUPER prijzen voorzien heeft voor de

kienavond op 10 maart?

Zo kan je onder andere een laptop, een stuntstep,
een Nintendo Switch en zo veel
meer winnen.
Kom dus zeker meedoen! We starten om 19h30 maar de deuren
gaan open vanaf 18h30.


