WEET-JE(S)-MEER(LAAR)
Kalender oktober
ALGEMEEN

- Vrijdag 2 oktober:
* herfstwandeling 2de leerjaar
* zwemmen 3de + 4de leerjaar

VERKEER

- Maandag 5 oktober: lokale verlofdag

Met de aankomende donkere
dagen is het van essentieel
belang dat we weer extra
opvallen in het verkeer.
Iedereen heeft een fluo-hesje,
alleen moeten we na de
zomermaanden weer de
gewoonte aankweken om het
ook effectief te dragen. Omdat
de veiligheid van onze kinderen
centraal staat doen we een
oproep om je kinderen zo
“zichtbaar mogelijk” naar de
school te sturen.

- Dinsdag 6 oktober: schoolfotograaf.
Familiefoto’s worden enkel genomen met broertjes
en/of zusjes die op school aanwezig zijn

BIB
De leerlingen van de lagere
school gaan maandelijks naar de
bib in Groot-Vorst. Geef een
zakje mee om de boeken in te
stoppen. Handig!

EETDAG
Onze eetdag van 17 oktober kan
in zijn normale vorm niet
doorgaan. Wij bieden een
gepast alternatief aan ter
vervanging. Info volgt!

- Woensdag 7 oktober: bib Groot-Vorst: 4 + 5 + 6de lj.
Boeken niet vergeten!
- Donderdag 8 oktober: voor lln. lagere school:
hercontrole van de fietsen die bij de eerste controle niet
volledig in orde waren
- Vrijdag 9 oktober:
* zwemmen 1ste leerjaar
* herfstwandeling 3de + 4de leerjaar
- Zaterdag 10 oktober: kienen oudercomité = afgelast
- Woensdag 14 oktober:
* bib Groot-Vorst: 1 -2 en 3de leerjaar
Boeken niet vergeten! Geef een zakje mee om
de nieuwe boeken in te stoppen!
- Donderdag 15 oktober: herfstwandeling 5de + 6de lj
- Vrijdag 16 oktober: zwemmen 5de en 6de leerjaar
- Dinsdag 20 oktober: 13.30 uur kleutertoneel bib
Groot-Vorst voor 2de + 3de kleuterklas
- Vrijdag 23 oktober:
* zwemmen 3de + 4de leerjaar
- Dinsdag 27 oktober: kijkdag instappers 9 november.
Mondmasker verplicht.
- Vrijdag 30 oktober: zwemmen voor 1ste leerjaar

DRANKJETONS
Graag het etui meegeven om de
jetons in te stoppen aub!

E

en wens

Mijn wens is:
dat je minstens één mens mag hebben
bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kan zijn.
Mijn wens is:
dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven,
een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand,
een blik vol begrip,
iets schoons, iets goeds,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt,
opnieuw moed krijgt, gaat zingen,
denken en dienen,
iets dat je stil maakt, dat je ontroert,
iets dat je bidden doet.
Mijn wens is:
dat je minstens één mens mag gelukkig maken
door je spreken, je luisteren, je goedheid,
je aanwezigheid, je vriendschap.
Mijn wens is:
dat je dan elke avond kan zeggen;
het leven is goed,
ik dank U, God.

Ward Bruyninckx

