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…wensen we jullie geweldige feestdagen!

Kerstactie! Inzameling van etenswaren voor SintVincentius
Tijdens hun laatste bijeenkomst hoorden de vormelingen vertellen over het werk van
Sint-Vincentius. Iedere week bezorgt deze vereniging meer dan 100
voedselpakketten aan noodlijdende gezinnen in onze gemeente. Daarom sluit onze
school aan bij de actie van de parochie.
We houden een inzameling van niet-bederfbare etenswaren: koffie, suiker, pasta,
conserven, rijst, ...
In de hal van de school zullen van 10 tot 21 december enkele grote korven staan,
waarin u de etenswaren kan neerleggen.
Gelieve dit enkel te doen bij het brengen of het afhalen van uw kind, om de rust
tijdens de schooluren niet te verstoren.
Dank jullie wel!

vzw KBM-Z
Vrije Basisschool
PROOSTERBOS

PROOSTERBOS

Heel veel succes tijdens de toetsenperiode! En daarna?

Alle info over onze

school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op

www.proosterbos.be

Volg ons op

Wijziging directie!
Vanaf januari 2019 zal dhr. Herbert Coox wegens zijn politiek mandaat halftijds
directie worden. Hij zal vanaf dan worden bijgestaan door mevr. Sabine Koninckx.
Samen zullen ze ervoor zorgen dat het schoolleven in Proosterbos in goede banen
wordt geleid.

Kerstmis…

Op tijd naar school!
Voor het goede verloop van de dag, willen we aandringen om jullie kind TIJDIG
naar school te brengen. ’s Morgens gaat de bel om 8u30, ’s middags om 13u20.
Dank voor jullie medewerking!

Noteer alvast in uw kalender!
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‘Gimme’.
Aan de ouders willen we dan vragen de grootouders hiervan op de hoogte te
brengen.

| www.proosterbos.be

