
WEET-JE(S)-MEER(LAAR)
SEPTEMBER 2022

VRIJE BASISSCHOOL MEERLAAR 

NIEUWS
Finn Camps (1KB) werd grote broer van
Fél ine;  Jesse Maes  ( 1KB) werd grote
broer van Sepp;  Nura  ( 1KB) en Oona
Van de Sande  (4A) werden grote zus
van Ryan.
Léno Van der Borght  ( 1KA) werd grote
broer van Li lou;  Loena Brisard  ( 1KA)
werd grote zus van Lotte-Noor.
Een dikke proficiat!

       

 
 

MAANDPUNT
SEPTEMBER

 
Bij  het begin van het nieuw schooljaar 

past het dat we zeggen: 
“Wees welkom”. 

Welkom betekent: 
We staan open voor elkaar, 
we wil len elkaar ontvangen, 

we wil len samen op weg gaan. 
Maar dat kan pas 

als we één en al oor zi jn,  
als we luisteren naar elkaar 
en als we met heel ons hart 

volmondig zeggen:
 “JA, we wil len samen op weg met elkaar!”.

Laten we er samen 
een mooi schooljaar van maken: 

Laten we de l ichtpuntjes 
naar voluit leven volgen 
en vertrouwen uitstralen.

.  
  
.  
 

 
    

KALENDER 

P          13/09    19.00 uur    
1K         15/09    19.00 uur
2K        13/09    18.00 uur
3K        12/09    18.30 uur
1ste lj    05/09   19.00 uur
2de lj.   07/09   19.00 uur
3de lj.   06/09   19.30 uur
4de lj.   13/09    19.00 uur
5de lj.   06/09   18.30 uur
6de lj.   08/09   19.30 uur

  

woensdag 7 sept      Bib voor 4 + 5 + 6de leerjaar

donderdag 8 sept     Leeruitstap Diest: 3 + 4de leerjaar
                                 (info via mail)
                                

woensdag 14 sept     Bib: 1 + 2 + 3de lj. (lege zak
                                 meebrengen aub)

vrijdag 16 sept          *Plantjesverkoop "Kom op tegen
                                 kanker". Om 11.55 en 15.30 uur 
                                 verkopen de lln. van het 6de lj.
                                 plantjes aan de 3 poorten
                                 *Zwemmen 5 + 6de leerjaar
                                 * Strapdag: info volgt

maandag 19 sept      Medisch onderzoek in CLB 

donderdag 22 sept   Viering in de kerk

vrijdag 23 sept          Zwemmen voor 3 + 4de leerjaar

maandag 26 sept      Pedagogische studiedag

woensdag 28 sept     Voetbaltornooi: 2de en 3de graad
                                  (in de namiddag in Tessenderlo)
.

vrijdag 30 sept          *Zwemmen voor 1 + 2de leerjaar
                                 *Sportdag Nike: 3 + 4de leerjaar 
                                  (met de fiets)

Infoavonden:

                               


