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N I E U W S
 Op ZATERDAG 15 OKTOBER  organiseren we onze jaarl i jkse eetdag.  Omwil le van de vele posit ieve

react ies op het afhalen,  gaan we ook dit  jaar op dezelfde manier te werk.  Al le gezinsoudsten kregen
een bestelformul ier mee naar huis .  

JE KAN INSCHRIJVEN TOT 6/10 .  Betalen is  mogel i jk v ia overschri jv ing.  Het rekeningnummer kan je op
de inschri jv ing terugvinden.

Veel dank voor de steun aan onze school!

Maandag 3/10     * Lokale verlofdag
Dinsdag 4/10       * Schoolfotograaf
                            * Stage Lore Leys in 2B
Woensdag 5/10    * Ruildag
                            * Bib voor 4de, 5de en 6de leerjaar
                            * Hercontrole fietsen
                            * Stage Lore Leys in 2B
Vrijdag 7/10         * Initiatie jujutsu in Veerle
                            * Herfstwandeling 1ste leerjaar met kleuters 
                              in Heppen
                            * Zwemmen voor 5de en 6de leerjaar
Woensdag 12/10  * Bib 1ste, 2de en 3de leerjaar (boeken                 
                              meebrengen in een apart zakje)
Vrijdag 14/10        * Zwemmen voor 3de en 4de leerjaar
                             * Boswandeling voor 5de en 6de leerjaar
                             * Herfstwandeling 2de leerjaar
Zaterdag 15/10     * Eetfestijn 
Maandag 17/10      * Integratiemoment met de oudste kleuters
en Dinsdag 18/10     tijdens het laatste lesuur
Donderdag 20/10  * Stage 2B
                             * Stage Jill Vandenbroeck in 3B
Vrijdag 21/10         * Herfstwandeling voor 3de en 4de leerjaar
                              * Zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar
Dinsdag 25/10       * Kijkdag voor instappertjes van 7/11
Donderdag 27/10   * Trefbaltornooi voor 3de en 4de leerjaar
Vrijdag 28/10         * Medisch onderzoek (vaccinaties) 5de 
                                leerjaar
                              * Zwemmen voor 5de en 6de leerjaar

MAANDPUNT
OKTOBER

 
KANSEN GEVEN EN KRIJGEN

 
Of ik misschien toevallig iets van wiskunde

kende?
Voor mij een kleine groep laatstejaars - hun

leraar afwezig, hun opdracht stevig.
Ik schudde het hoofd.

 
Mag zij dan misschien?

Bijna schudde ik weer het hoofd. 
Samenwerken mocht niet.

In theorie.
 

Zij bleek wél iets van wiskunde te kennen.
Aan het bord, toverde zij met pijlen en

bewerkingen, beantwoordde vragen met
engelengeduld

en schudde zelfs een extra voorbeeld
uit haar mouw. 

Zelfs ik snapte het
-en dat wil wat zeggen-

 
Haar klasgenoten luisterden aandachtig, stelden

vragen, noteerden zorgvuldig,
blij en opgelucht en een beetje onder de indruk.

Net als ik.
Of zij ooit nog voor de klas zal staan, dat weet ik

niet.
 

Ik hoop het
 

Ruth
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O U D E R R A A D

HOUD JE AGENDA VRIJ!
 

Op zaterdag 26/11  organiseert de ouderraad hun
jaarl i jkse f luofuif .

Iedereen welkom vanaf 17u!
 

Voor meer info mai l  je naar
ouderraad.vbm@gmail .com

 


