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KALENDER 
woensdag 02/10: 
  - Guy's verteltent komt naar onze school voor de
kleuters,  1ste en 2de  leerjaar
  - hercontrole van de fietsen
maandag 07/10: lokale verlofdag
dinsdag 08/10: schoolfotograaf.  Foto's met niet-
schoolgaande broertjes of zusjes kunnen genomen
worden vanaf 8u.
woensdag 09/10: 4e, 5de en 6de leerjaar gaan naar de
bib in Groot-Vorst
vrijdag 11/10: herfstwandeling voor 5de en 6de
leerjaar
dinsdag 15/10: herfstwandeling voor de kleuters en het
eerste leerjaar. Meer info volgt!
woensdag 16/10:  1ste, 2de en 3de leerjaar gaan naar
de bib in Groot-Vorst
donderdag 17/10: leerlingenraad om 12u15 in 4A
vrijdag 18/10: herfstwandeling voor het 2de, 3de en
4de leerjaar (onder voorbehoud)
zaterdag 19/10: Eetfestijn in onze school. Iedereen
welkom!
dinsdag 22/10: kijkdag voor nieuwe peuters in de
peuterklas
woensdag 23/10: herfstfeest voor de kleuters. De
kleuters mogen verkleed naar school komen in het
thema 'herfst'. 
donderdag 24/10: 
- trefbal voor 3de en 4de leerjaar in Tessenderlo.
Meer info volgt.
- juf Kris en juf An zijn afwezig wegens bijscholing
vrijdag 25/10: speelnamiddag voor het 2de leerjaar
maandag 28/10: herfstvakantie t.e.m. 03/11/2019

 
 
 
 
 

ALGEMEEN 

We wil len de leerl ingen stimuleren om
een lekker stukje fruit of groentjes te
eten t i jdens de voormiddagspeelt i jd,
en hun koekje te houden voor de
namiddag.
zwemmen
04/10: 3+4           11/10: 1  + 2
18/10: 5 + 6          25/10: 3 + 4
 
 

NIEUWS

Oona Van de Sande  (1A) werd op 11  jul i
2019 grote zus van Nura. Een dikke
proficiat voor de hele famil ie!
We zi jn heel f ier op al onze lopertjes
van de scholencross in Veerle!  
Podiumplaatsen: 
-1A: Sien (goud)
-2A: Josefien (zi lver)
-2B: Jonas (goud),  Lai la (z i lver),  Chloé
(brons),Naud (brons) 
-3A: Nore (zi lver)
-3B: Kevin (goud),  Seppe (goud),  Maria
(goud),  Sem (zi lver)
-4B: Janne (zi lver),  Elena (brons),
Jakob (brons)
-5A: Jules (z i lver),  Nand (brons)
- 6A: Liene K (goud),  Lienne (brons),
Alexander (brons)
- 6B: Liam (goud)
Levensloop 2019 was een geslaagd
weekend van verbondenheid, warmte,
l iefde, hoop, verdriet en troost.
Levensloop Tessenderlo eindigde op 
 230 043 euro, waarvan VBM voor
Wesley een bi jdrage van 3 494 euro
leverde. Dank aan alle vri jwi l l igers,
lopers,  wandelaars,  sponsors,  . . .


