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Noteer alvast in uw kalender +++ ONDER VOORBEHOUD  
Zo 19/12/2021 Verlengde kerstvakantie  

tot en met Zo 09/01/2022 

Ma 10/01/2022 Rollebolle K2 + K3 

Di 11/01/2022 Bibliotheekbezoek 

Wo 12/01/2022 Interscholen zwemmen 3de + 4de + 5de + 6de lj. 

Vr 14/01/2022 Kleuterzwemmen 

Ma 17/01/2022 Schaatsen Terhills 3de + 5de lj. 

Di 18/01/2022 Zwemmen lagere school 

Di 18/01/2022 Schouwburg 2de lj. 

Wo 19/01/2022 Schaatsen Terhills 4de + 6de lj. 

Do 20/01/2022 Schouwburg 4de lj. 

Wo 26/01/2022 Excursie Cosmodrome 6de lj. 

Vr 28/01/2022 Kleuterzwemmen 

Di 01/02/2022 Zwemmen lagere school 

Wo 02/02/2022 Facultatieve vrije halve dag 

Wo 02/02/2022 Interscholen zaalvoetbal 3de + 4de lj. 

Vr 04/02/2022 Leescultuur 5de lj. 
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Nieuwsflash! December 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 gezond bent, 

heb je 

duizenden wensen. 

Als je ziek bent 

slechts één..” 

#staysafe 

vzw KBM-Z 

Vrije Basisschool  

PROOSTERBOS 

Kerstwens in coronatijden… 
 

 

Het blijven vreemde tijden… Onverwachte wendingen, zowel in ons privéleven als 

in onze professionele activiteiten brengen ons uit evenwicht, zorgen voor onrust, 

ongenoegen, onmacht… Het maakt ons cynisch, verbitterd, boos en soms bang. 

In deze periode willen we er even bij stilstaan dat het voor niemand gemakkelijk is. 

Vanuit dit inzicht wensen we jullie allemaal: kinderen, (groot)ouders en 

leerkrachten, te bedanken voor jullie niet-aflatende inzet en soepelheid! We komen 

hier samen door en staan dan sterker dan ooit! 

We wensen jullie allen écht gezellige feestdagen!  

Geniet van de kleine dingen van het leven. 

Geniet van elkaar. Vrolijk kerstfeest en een gezond 2022! 

 

 

 

Tekenfund: UPDATE ! 

Oudercontacten en rapporten 

Omwille van de vele afwezigheden en onzekere dagen die ons nog te wachten 

staan, hebben we beslist om de rapporten en de oudercontacten uit te stellen tot 

na de kerstvakantie. 

De klasleerkracht van jullie kind zal jullie hieromtrent tijdig contacteren via 

Smartschool. 

De webshops van jullie kinderen hebben een mooie 

opbrengst voor onze school opgeleverd: € 3,018.92. 

HARTELIJK DANK voor de massale steun! 

We zullen de opbrengst integraal gebruiken voor de 

inrichting van onze speelplaatsen. 

De bestelde artikelen worden ons bezorgd tijdens de 

laatste week voor de vervroegde kerstvakantie of tijdens 

de week na de kerstvakantie. 
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