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Liefste jongens en meisjes, beste ouders
Niet te geloven, maar de maand september is omgevlogen. We voelen ons
ondertussen weer thuis in onze klas en hebben al heel wat plannen gesmeed met
onze nieuwe juf of meester voor het nieuwe schooljaar!
Proficiat aan alle deelnemers van de Hemelsparkrun en dankjewel aan alle
supporters! Het was een mooi concept dat verder kan uitgewerkt worden.
Alleszins heel wat leerlingen gaven aan dat ze deze nieuwe versie van de
‘Scholenveldloop’ wel konden smaken. Dus hopelijk op deze weg vooruit!
Ook de herfstwandeling of het herfstspel staan
weer voor de deur. Als dit zonnige herfstweertje
nog wat aanhoudt, kan ook dit weer een prachtige
editie worden. Kansen tot ontmoeting met elkaar
en met de natuur!

Zijn jullie al ingeschreven voor onze restaurantdag?
Dit kan nog tot maandag 1 oktober! Wij zorgen dat jullie een
lekkere maaltijd kunnen nemen samen met jullie gezin, en
zo de schoolwerking kunnen steunen! Alvast bedankt voor
jullie steun!

Het oudercomité heeft haar eerste vergadering al achter de rug. Zij staan weer
paraat om ons te ondersteunen in heel wat activiteiten. Ook hebben zij nog een
eigen programma, met als doel centjes te vergaren voor het verfraaien van de
speelplaats.

Heb je nog zin om hen te vervoegen, geef dan een seintje aan het
bestuur.(zie oproep via Gimme) Nieuwe leden of helpers zijn altijd welkom!
ACTIVITEITEN IN OKTOBER
dinsdag 2 oktober

Herfstwandeling kleuters Nieuwenhoven

donderdag 4 oktober

Herfstspel 1, 2 en 3

vrijdag 5 oktober

DAG van de LEERKRACHT

vrijdag 5 oktober

Toneel ‘De kletsmajoor’ voor 4, 5, 6.

zondag 7 oktober

Restaurantdag in de Mozaïek

maandag 8 oktober

Pedagogische studiedag: vrijaf.

donderdag 11 oktober

Herfstwandeling voor 4, 5, 6.

woensdag 17 oktober in de NM

MOEV: Voetbal voor 3, 4, 5 en 6 met
meester Sven en juf Mieke.

vrijdag 19 oktober

Dag van de jeugdbeweging: kom in je
uniform naar school!

week van 22 oktober

Rapport en individueel oudercontact

vrijdag 26 oktober

Medisch schooltoezicht voor 1A en 1B (op
school)

maandag 29 oktober

Begin van de herfstvakantie

maandag 5 november

Instapdag nieuwe kleuters

Vriendelijke groeten , het KLOK-team.

