Nieuwsflash! Jan/Feb 2019
Onze school neemt ook dit jaar weer deel aan de Kinderstoet van KC De
Zavelzekskes. Deze zal doorgaan op zaterdag 23 maart 2019.
De inschrijvingen zijn afgesloten. Weldra ontvangen deelnemers de nodige info.
We gaan er in elk geval weer een geweldige optocht van maken! ALAAF!

Verloren voorwerpen
Bijna dagelijks worden er allerlei voorwerpen en kledingstukken op school
achtergelaten. We verzamelen die in boxen aan het secretariaat.
Mocht je iets kwijt zijn, kom dan zeker eens een kijkje nemen of je je eigendom kan
terugvinden. Het is zeker ook zeer zinvol om kledij en voorwerpen te voorzien van
een label met NAAM + KLAS.
We kunnen uiteraard niet alle voorwerpen en kledij blijven bewaren. Na elk trimester
bezorgen we de niet-afgehaalde en niet-gelabelde kledingstukken dan ook aan
een goed doel. Gelieve hier rekening mee te houden.

Koffiestop – donderdag 14 maart 2019
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www.proosterbos.be

Volg ons op

Onze zesdeklassers bieden je op deze dag graag een
kop koffie aan op de kleuterspeelplaats. Aanvang:
14u30. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen.
IEDEREEN WELKOM!

Valentijnsbrunch
Op ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 organiseert Ouderraad
Proosterbos een heuse Valentijnsbrunch in zaal Allenthuis. Je
kan er terecht vanaf 09u00 of om 11u00. Het uur kun je vooraf
aangeven. Keuze uit: Kinderbrunch – Standaard brunch (ook
vegetarisch) – Luxe brunch. Dit alles aan zeer democratische
prijzen. Ook om af te halen. Inschrijven en deelnemen kan via
de brief die jullie eerder hebben ontvangen. We hopen jullie
zeer talrijk te mogen verwelkomen!

Noteer alvast in uw kalender!
Di 29/01/2019
Di 29/01/2019
Vr 01/02/2019
Di 05/02/2019
Wo 06/02/2019
Di 12/02/2019
Do 14/02/2019
Vr 15/02/2019
Vr 15/02/2019
Zo 17/02/2019
Ma 18/02/2019
Di 26/02/2019
Ma 04/03/2019
Ma 11/03/2019
Ma 25/03/2019

Zwemmen
Leescultuur 3A
Instapdag 2,5-jarige kleuters
Leescultuur 3B
Interscholen zaalvoetbal 3de + 4de leerjaar
Zwemmen
Excursie Continium Discovery Center 3de leerjaar
Rollebolle K2 + K3
Schouwburg 5de + 6de leerjaar
Valentijnsbrunch Ouderraad – zaal Allenthuis
Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen)
Zwemmen
t.e.m. zo 10/03/2019 Krokusvakantie
Instapdag 2,5-jarige kleuters
t.e.m. vr 05/04/2019 Inschrijvingen broertjes en zusjes geboren in
2017
2017

Even stilstaan…
Vasten 2019…
“Een stortvloed
aan woorden
heeft nooit
dezelfde kracht
als een
luisterend oor.”
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