WEET-JE(S)-MEER(LAAR)
November
ALGEMEEN
- Ook dit jaar was onze jaarlijkse eetdag een groot succes! Hartelijk dank voor de steun
aan onze school!
- Op 28 en 29 oktober doet onze school mee aan ”Bakens van Licht”, een initiatief vanuit
onze pastorale Eenheid H. Norbertus. Er is nood om verdriet en rouwen te kunnen uiten
en in onze dorpen een zichtbare en openbare 'troostplek' te geven.
Ook als school willen wij stil staan bij afscheid nemen en verlies.. Per klas wordt een
kaarsenpotje versierd. De kleuters zetten hun kaarsjes aan de schoolpoort, de leerlingen
van de lagere school aan de grot (Geelsebaan) en de kerk. De “troostplekken” kunnen
bezocht worden tot na Allerzielen.

AANDACHTSPUNTJES
*Aanvangsuren school: Probeer je kinderen tijdig te brengen!
- Kleuter:
08.40–11.50 u. en 12.55–15.25 u.: ingang langs zwarte poort aan de villa
- Lager:
08.45-11.55 u. en 13.00-15.30 u.: ingang langs hoofdingang of zijpoortje
*De donkere herfstdagen komen er stilaan aan: denk er aan je kinderen zo “zichtbaar”
mogelijk naar de school te laten fietsen.

KALENDER
Van 1 tot en met 5 november

Herfstvakantie

Woensdag 10/11

Bib voor 4de, 5de en 6de leerjaar

Donderdag 11/11

Vrije dag

Vrijdag 12/11

GEEN brugdag
Zwemmen voor 5de en 6de leerjaar

Maandag 15/11

Medisch onderzoek voor 6de leerjaar

Donderdag 18/11

Leerlingenraad
Auteurslezing 5de en 6de leerjaar

Vrijdag 19/11

Zwemmen voor 3de en 4de leerjaar

Maandag 22/11

Pedagogische studiedag

Woensdag 24/11

Bib voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

Vrijdag 26/11

Zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar

FAMILIENIEUWS
- Juf Nathalie (3K) is de trotse mama geworden van een zoontje Mil.

Goede God,
Leren loslaten is
een moeilijke opdracht.
In november denken we
aan de mensen die we missen
omdat ze dood zijn gegaan.
Geef ons tijdens deze dagen
een luisterend hart
om warmte uit te halen.
Help ons er voor elkaar te zijn
bij verdriet of pijn.
Amen.

