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Noteer alvast in uw kalender!  
Di 16/11/2021 Bibliotheekbezoek 

Vr 19/11/2021 Kleuterzwemmen K3 

Vr 19/11/2021 Lezing cyberpesten 6de leerjaar 

Di 23/11/2021 Zwemmen lagere school 

Wo 24/11/2021 Dani’s muzikale verhalen K1 

Vr 26/11/2021 Schouwburg CCMM 5de + 6de leerjaar 

Di 30/11/2021 Schouwburg CCMM 1ste leerjaar 

Di 30/11/2021 Medisch Schooltoezicht 4A 

Vr 03/12/2021 Sinterklaas op school 

Vr 03/12/2021 Kleuterzwemmen K3 

Ma 06/12/2021 Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen 

Di 07/12/2021 Zwemmen lagere school 

Do 09/12/2021 Medisch Schooltoezicht 4B 

Vr 17/12/2021 Kleuterzwemmen K3 

Vr 17/12/2021 Kerstborrel ouderraad 

Di 21/12/2021 Zwemmen lagere school 

Vr 24/12/2021 Start kerstvakantie om 12u10 !!! tot en met zo 09/01/2022 
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Nieuwsflash! November 2021 

Alle info over onze 

school, alsook deze 

nieuwsflash vindt u 

steeds op 

www.proosterbos.be 

 

Kent u reeds onze 

facebookpagina? 

 
Even stilstaan… 

 

 
 

 

“Als je zou 

moeten kiezen 

tussen aardig zijn 

en gelijk hebben, 

kies dan 

aardig zijn. 

Dan zit je 

altijd goed.” 

vzw KBM-Z 

Vrije Basisschool  

PROOSTERBOS 

Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december 2021 is het weer zover: Sinterklaas en zijn pieten 

zullen een bezoek brengen aan onze school. Het belooft een geweldige 

dag te worden! 

Na zijn aankomst op de speelplaats, zal de Sint elke klas apart een bezoek 

brengen. We kijken er alvast naar uit! Jullie ook? 

 

 

 

Tekenfund – actie! 

Smartschool voor ouders 

Voor bijna alle ouders is het inmiddels gelukt om in te loggen op 

Smartschool, ons online platform voor communicatie, waarvoor dank! 

Moest u toch nog hinder ondervinden of lukt het helemaal niet: kijk zeker 

nog eens naar de filmpjes op de homepage van onze schoolwebsite: 

www.proosterbos.be. 

Tijdens de afgelopen weken maakten jullie kinderen een 

prachtig kunstwerk. Via webshops die Tekenfund.be 

weldra voor ieder kind afzonderlijk beschikbaar stelt, 

kunnen ouders, familie en vrienden de tekening 

bewonderen op o.a. wenskaarten, koelkastmagneetjes, 

koffietassen, boterhamdozen en puzzels. Is er een product 

dat u bevalt, dan kan u dat online bestellen en betalen: 

eenvoudig en veilig voor kind en klant. 

Een mooi eindejaarsgeschenk? 

 

 

http://www.proosterbos.be/

