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Westmalle, 5 oktober 2015
Beste ouders,
Herfst, oktober, toetsen, Italiaans festijn,…..de tijd loopt snel.
Jammer dat de scholencross afgelast werd maar we zijn op zoek naar een nieuwe datum
(april-mei). Onze 4 en 5 jarige kleuters tonen op 26 oktober hun sportieve kant bij Rollebollen
(aparte brief).
Om ons jaarthema “hand in hand” kracht bij te zetten, organiseren we de laatste week van
oktober een heuse “geluksweek”. Dit start voor 4-5KA en 4-5KB al op donderdag 22 oktober
in de bib. Leo Bormans (auteur van The World Book of Happiness) schreef geluksverhalen
voor kinderen en “De verhalenkat” maakte er een mooie voorstelling van.
De leerlingen van de lagere school volgen op vrijdag 23 oktober de muzikale
theatervoorstelling : ”Pechvogels of gelukzakken” in het kader van 11.11.11, door de gemeente
georganiseerd.
Nog enkele praktische mededelingen:
 de politie vraagt uitdrukkelijk om niet te parkeren op de busstrook : hierdoor blijft
de lijnbus op de rijbaan staan en stropt alle verkeer.
 Mensen die langs achter (poortje) de school binnenkomen hebben vorig jaar gemerkt
dat wel het beton aan het bruggetje werd hersteld, maar dat het asfalt er nog
erbarmelijk bij ligt. Ons schoolbestuur heeft reeds offertes voor dit werk, hopelijk
volgt de herstelling vlug
 Vanuit de provincie en de politie wordt op 17 november een verkeersavond
georganiseerd met als doel: hoe kan een kind zich zo veilig mogelijk in het verkeer
verplaatsen. Deze avond is warm aan te bevelen – info volgt later.
Wij starten in ieder geval op 9 nov. opnieuw met onze actie : Helm op-fluo top!
 17 november in de namiddag vieren de kleuters hun grootouders.
 Deze nieuwsbrieven vindt u vanaf nu ook op onze website – brieven aan ouders.
Houd ook de uitnodiging om rapport en toetsen te bespreken in de lagere school in het oog.
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten,
De directie, mevr. Ingrid Lauryssens
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