Nieuwsflash! Oktober 2018
Onze kleuters willen hun grootouders graag
verwelkomen en eens in de bloemetjes
zetten! Grootouders worden daarom
uitgenodigd om tijdens de laatste week voor
de herfstvakantie samen met hun oogappels
een leuke activiteit te doen. Ook kunnen ze
een bezoekje brengen aan de klas. Ze
worden hiervoor uitgenodigd via een briefje
of ‘Gimme’.
Aan de mama’s en papa’s willen we vragen de grootouders hiervan tijdig op
de hoogte te brengen.
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www.proosterbos.be

Volg ons op

Onze school neemt opnieuw deel aan het Oog voor Lekkers-project. Dankzij
Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de fruit- en groentesector kan
onze school genieten van een financiële ondersteuning voor fruit. Via het
project willen we leerlingen helpen om van fruit en groenten een dagelijkse
gewoonte te maken.
20 weken lang, van 10/10/2018 t.e.m. 20/03/2019, krijgt uw kind op woensdag een
stuk fruit of groente. Hiervoor moet u niet betalen!
Na de 20 weken wil de school het project verderzetten tijdens de overige
weken van het schooljaar. Hierover ontvangt u tijdig meer info.
Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig uw kind aan om te
proeven van fruit en groenten. Geef daarom ook op de andere dagen fruit of
groenten mee naar school.
Het fruit of de groenten wordt door de ouderraad en vrijwilligers gewassen (en
voor de kleuters gesneden). Dank voor zoveel engagement!

Noteer alvast in uw kalender!
Di 09/10/2018 – Schouwburg 1ste leerjaar
Do 11/10/2018 – Schouwburg 4de leerjaar
Di 16/10/2018 – Zwemmen
Wo 17/10/2018 – Interscholen atletiek 5de + 6de leerjaar
Vr 26/10/2018 – Grootouderdag kleuters
Vr 26/10/2018 – Herfstwandeling lagere
Ma 29/10/2018 t.e.m. zo 04/11/2018 – Herfstvakantie
Ma 05/11/2018 – Instapdag kleuters
Di 06/11/2018 – Zwemmen
Wo 14/11/2018 – Conferentie: vrijaf
Wo 14/11/2018 – Interscholen trefbal meisjes 3de + 4de leerjaar
Wo 14/11/2018 - Interscholen netbal meisjes 5de + 6de leerjaar

Even stilstaan…

“Kijk naar de
dingen
alsof je ze
voor het eerst
of voor het laatst
ziet..”
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