Nieuwsflash! Februari 2020
Op vrijdag 20 maart 2020 trekken onze
leerlingen van het 4de en 5de leerjaar door de
straten om zwerfvuil op te ruimen. We willen
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 materiaal:
werkhandschoenen, grijpers, veiligheidsvestjes
en afvalzakken. Per opgeruimde kilometer
ontvangt de school 15 euro.
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN!

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 - kinderen geboren in 2018
BELANGRIJKE INFO!
Vanaf maandag 23 maart t.e.m. vrijdag 3 april 2020 is de VOORRANGSPERIODE voor het
inschrijven van broers en zussen en van kinderen van personeel.
Na de paasvakantie, vanaf maandag 20 april 2020 kunnen ALLE LEERLINGEN zich inschrijven.
OPGEPAST! Onze school heeft een beperkte capaciteit. Maak dus tijdig een afspraak op het
secretariaat: +32 77 27 92 of via: info@proosterbos.be en schrijf je kind, geboren in 2018, in vóór de
zomervakantie!

Carnaval op school

Op vrijdag 21 februari 2020 mogen de kinderen verkleed naar school komen. We vieren dan
samen feest in zaal Allenthuis en in de klasjes.
Mogen we vragen voor het volgende?


Gelieve geen attributen (stokken/speelgoedgeweren/zwaarden enz.) mee naar
school te geven?



Voor de kleuters: graag géén ‘onesies’, i.v.m. toiletbezoek.



Confetti, spuitbussen, …: niet milieuvriendelijk en dus verboden.

Koffiestop – vrijdag 27 maart 2020

vzw KBM-Z
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PROOSTERBOS

PROOSTERBOS

MooiMakers!

Alle info over onze
school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op
www.proosterbos.be

Kent u reeds onze
facebookpagina?

Even stilstaan…

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!

Noteer alvast in uw kalender!
Di 03/03/2020 Show Mad Science
Di 10/03/2020 Zwemmen
Vr 13/03/2020 Excursie Brussel 6de leerjaar
Za 14/03/2020 JEUGDSTOET KC De Zavelzekskes
Di 17/03/2020 Bibliotheekbezoek
Wo 18/03/2020 Excursie Cosmodrome K3A + K3B
Di 24/03/2020 Zwemmen
Di 24/03/2020 Schouwburg 1ste en 2de leerjaar
Wo 25/03/2020 Interscholen finales sportiefste leerling
Do 26/03/2020 Infomoment instappers 15u30
Vr 27/03/2020 Koffiestop Broederlijk Delen 6de leerjaar
Wo 01/04/2020 Interscholen Voetbal 5de + 6de leerjaar
Ma 06/04/2020 t.e.m. Zo 19/04/2020
Paasvakantie

“Probeer niet
alles
uit het leven
te halen.
Probeer
alles
aan het leven
te geven.”
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