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NIEUWSBRIEF FEBRUARI en deel 1 MAART 2019

PROFICIAT LORE

Op gedichtendag organiseerden de scholen van Kortessem en de bibliotheek de
jaarlijkse voordrachtwedstrijd voor leerlingen van 5 en 6.
Onder massale belangstelling behaalde LORE DIRICKS van het vijfde leerjaar van onze
school een verdiende tweede plaats! Gefeliciteerd! DE KLOK is heel trots op haar. De
eerste plaats was voor Lies Bosmans van de Vlierbloem en de derde plaats voor Torre
Bulen van de Trootrakkers.
Ook een dikke proficiat aan alle andere deelnemers! Voor onze school namen ook deel;
Eliane M’Vuemba (5A), Lore Wouters en Romi Carta (5B), Jorn Vandermeeren en Camille
de Bernard de Fauconval (6A) en Lia Boes en Alyssia Verdingh (6B). Ze hebben het
allemaal super gedaan!

GOED NIEUWS van OOG VOOR LEKKERS!
Onze kinderen konden elke woensdag genieten van een gratis
lekker stuk fruit of groenten, dankzij een subsidie van de
Vlaamse overheid. Goed nieuws is dat we voor het tweede
semester weer geselecteerd zijn voor fruit/groenten EN
daarbovenop voor 10 weken een beker melk één dag in de week. Welke dag
dit zal zijn, communiceren we nog via Gimme. Op naar een gezond tussendoortje
elke dag!

D

Van vrijdag 22 februari tot vrijdag 1 maart is
het weer de week tegen pesten. Ook dit jaar
laten we dit niet zomaar voorbij gaan.

Het zorgteam zet samen met de leerkrachten weer
acties op touw om pesten bespreekbaar te maken.
Ze doen dit trouwens het ganse jaar door om pesten
te voorkomen en aan te pakken.
Je hoort er nog meer van!

ACTIVITEITEN in FEBRUARI
donderdag 7 februari

Inleefatelier ‘Achter de muur’
(kansarmoede) voor 6A te Hasselt

maandag 11 februari

Inleefatelier‘Achter de muur’ voor 6B.

dinsdag 12 februari

Dikketruiendag
Bezoek Prov. Middenschool te
Diepenbeek voor het zesde lj.

woensdag 13 februari
in de namiddag

MOEV: Trefbal ( 3+4)
Netbal (5+6) met mr. Sven en
juf Mieke.

donderdag 14 februari

Inleefatelier‘Achter de muur’ voor 5B

maandag 18 februari

LOKALE VERLOFDAG; VRIJAF

dinsdag 19 februari

Inleefatelier Achter de muur’ voor 5A

donderdag 21 februari

Open-lesdag te VIIO Borgloon 6de lj.

vrijdag 22 februari

MST voor kleuters °2014 in het CLBcentrum te Tongeren.

dinsdag 26 februari

Verkeerspark te Borgloon voor 6A

donderdag 28 februari

Verkeerspark te Borgloon voor 6B

vrijdag 1 maart

CARNAVALSTOET

maandag 4 maart t.e.m. zondag 10

KROKUSVERLOF

maart
maandag 11 maart

Instap nieuwe kleuters

dinsdag 12 maart 19.30

Vergadering oudercomité.

Vriendelijke groeten: het KLOK-team

