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

VRIJE BASISSCHOOL MEERLAAR 

KALENDER 
Woensdag 9/11    * Ruildag 3de en 4deleerjaar
                            * Bib 4de, 5de en 6de leerjaar
Vrijdag 11/11         * Wapenstilstand
Week van 14/11    * Muzisch project 'werken rond boeken'
                              in de kleuterklas
Woensdag 16/11   * Bib 1ste, 2de, 3de leerjaar (boeken 
                              meebrengen in een apart zakje)    
Donderdag 17/11  * Bezoek aan STEM atelier door 5B 
Vrijdag 18/11        * Zwemmen 3de en 4de leerjaar
Week van 21/11    * Voorleesweek
Dinsdag 22/11      * Muzisch project 'werken rond boeken'
                              in de leerjaren
Woensdag 23/11  * Pedagogische studiedag
Donderdag 24/11 * Muzisch project 'werken rond boeken'
                              in de leerjaren
vrijdag 25/11        * Zwemmen 1ste en 2de leerjaar

Zaterdag 26/11     FLUOFUIF

Als je in bed l igt  en de regen tegen
het raam hoort

En je eerder wakker wordt dan de
wekker je stoort .

 
In de zomer met je blote voeten in

het gras.
Gezel l igheid met je gezin op het

terras.
 

Een arm om je heen van iemand
waar je om geeft .  

Het gaat erom dat je het gevoel
hebt dat je leeft .

 
Want r i jkdom is geen spul len of

geld,  
enkel  gezondheid en l iefde is  wat

telt .
 

Dus het maakt niet u it  wat je doet of
hoeveel  je bezit ,  

omdat geluk in de kle ine dingen z it .
 

Wi l  j i j  ons helpen om dankbaar en
bl i j  te z i jn met de kle ine dingen in

het leven,  l ieve God?
 

Amen.
 

 

N I E U W S
 

MAANDPUNT
NOVEMBER

We wi l len al lemaal dat onze kinderen goed z ichtbaar en beschermd naar school
gaan.  Daarom nemen wi j  deel  aan de act ie 'HELM OP FLUO TOP' van de VSV.

De act ie start  na de herfstvakantie (7/11/22)
en loopt tot de krokusvakantie (17/2/23)



OUDERRAAD
NOVEMBER 2022

VRIJE BASISSCHOOL MEERLAAR 

N I E U W S

WELKOM aan onze nieuwe
voorzitters !

Katrien Degreef,  mama van
Jason (4B) en Casey (2B)

EN
Nathalie Ceunen, mama van

Roos (2B) en El l is  (2KB)
 

Want al les is leuker met 2!

D E C E M B E R

Truffel- en wafelverkoop

N I E U W S


