Nieuwsflash! Maart 2019
Op vrijdag 29 maart 2019 trekken onze leerlingen van het 4 de, 5de en 6de leerjaar
de straat op om zwerfvuil op te ruimen. Samen willen we met deze actiedag
werken aan een groter bewustzijn voor een mooiere omgeving.
Deze actie verloopt in samenwerking met gemeente Maasmechelen en
Limburg.net. Zij voorzien het nodige opruimmateriaal: werkhandschoenen,
grijpers, veiligheidsvestjes en afvalzakken. Per opgeruimde kilometer ontvangt de
school 15 euro.
MooiMakers: WIJ DOEN MEE! JONG GELEERD IS OUD GEDAAN!

GSM op school…
Mogen we er nogmaals attent op maken dat leerlingen GEEN mobiele telefoons
mee mogen brengen naar school. Indien er dringend moet gebeld worden, kan dit
steeds via het secretariaat of de directie.
Wanneer er toch een leerling met een gsm wordt betrapt, wordt deze in bewaring
gebracht op het secretariaat en kan enkel door de ouders worden opgehaald.

Honden op de speelplaats…
Mogen we erop wijzen dat het TEN STRENGSTE
VERBODEN is om honden of andere huisdieren mee te
brengen op de speelplaats. Indien u toch uw huisdier
wenst mee te brengen bij het afhalen van uw kind:
gelieve buiten de schoolpoort te wachten.

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 – geboortejaar 2017
25-03-'19 t.e.m. 05-04-'19: broers en zussen, kinderen personeel;
08-04-'19 t.e.m. 22/04/'19: Paasvakantie - school gesloten;
23-04-'19 t.e.m. 10-05-'19: voorrangsperiode (niet-)indicatorleerlingen;
Vanaf 13-05-'19: vrije inschrijvingen;
Schrijf je tijdig in! Graag voor 08-07-'19! GELIEVE EEN AFSPRAAK HIERVOOR TE MAKEN.
Voor vragen kun je ons steeds contacteren: info@proosterbos.be of +32 89 77 27 92.

Noteer alvast in uw kalender!
Ma 11/03/2019
Di 12/03/2019
Do 14/03/2019
Vr 15/03/2019
Di 19/03/2019
Za 23/03/2019
Wo 27/03/2019
Di 02/04/2019
Wo 03/04/2019
Vr 05/04/2019
Ma 08/04/2019
Di 23/04/2019
Di 23/04/2019
Wo 24/04/2019
Di 30/04/2019

Instap kleuters
Bibliotheek
Koffiestop Broederlijk Delen kleuterspeelplaats 14u30
Start Legoproject 2de + 3de graad
Zwemmen
Jeugdstoet
Interscholen sportiefste leerling
Zwemmen
Interscholen voetbal 5de + 6de leerjaar
Einde Legoproject 2de + 3de graad
t.e.m. ma 22/04/2019
Paasvakantie
Instapdag kleuters
Bezoek schutterij 6de leerjaar
Rondrit door Maasmechelen 4de leerjaar
Zwemmen

vzw KBM-Z
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PROOSTERBOS

Onze leerlingen worden MooiMakers!

Alle info over onze

school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op

www.proosterbos.be

Volg ons op

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