veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
De Zevensprong / Sint-Michielschool

Wat vliegt de tijd toch! We zijn alweer aanbeland bij onze laatste nieuwsbrief voor de
herfstvakantie.
Nog 1 week en dan is het weer Allerheiligen-Allerzielen. Naar aloude traditie brengen we dan
een bezoek aan het kerkhof waar geliefden rusten; we versieren hun graf met mooie bloemen
en staan stil bij hun leven en het gemis dat hun heengaan voor ons betekent.
Hopelijk kan u hiervoor in deze periode even tijd maken.
Het oudercomité blijft echter niet stilzitten. Want op vrijdagavond, 24 november kan er aan uw
deur aangebeld worden! Opgelet, niet op zaterdagmorgen!!
Wellicht zullen het leerkrachten of leden van het oudercomité (Foc) zijn van
De Zevensprong of de Sint-Michielschool die u een kerstroos willen
aanbieden aan €5 ten voordele van de school.
Met uw steun kunnen de kinderen weer profiteren van heel wat nieuwe
didactische materialen. De kinderen danken u bij voorbaat!
Ouders die echter deze avond niet thuis zijn, kunnen via een voorbestelling
toch de school steunen. De bestelde kerstrozen dienen echter wel diezelfde
avond afgehaald te worden in de speelzaal van De Zevensprong.
Niet afgehaalde kerstrozen worden maandag 27 november met de kinderen meegegeven.
Hiervoor kan je bijgevoegde strook en het gepaste bedrag onder gesloten omslag ten laatste
maandag, 13 november, mee naar de school geven. Alvast van harte dank voor jullie steun!
Langs deze weg wil de school ook het feestoudercomité bedanken voor hun onverdroten inzet
bij deze activiteit.
En wie deze leden zijn kan u vinden op de achterkant van deze nieuwsbrief. Spreek hen gerust
aan mocht u vragen hebben.
“Keihard gewerkt!”

… dat er na de vakantie regelmatig stagiaires vanuit Thomas More
Kempen op onze school rondlopen.
Lotte zal stage lopen bij juf Marjan, Lisse bij juf Mieke en Britt en Lisse
bij juf Katelijne. Carolien is dan weer een stagiaire kinderverzorgster
bij juf Marjan. Wij wensen hen heel veel leerplezier

Hierbij ontvangt u de inkomkaarten voor ons ouder- en grootouderfeest
‘Het grote bosgebeuren op 25/10 of 26/10’
Gelieve deze mee te brengen wanneer u naar de voorstelling komt.
Dank je wel en van harte WELKOM!

Hierbij de ledenlijst van ons

schooljaar 2017-2018

Den Uijl Marjolein

mama van Tom (5) en Mack (3)

Denis An

mama van Ferre (4) en Thor (3)

Eeckhout Hilde

mama van Fleur (4)

Goetstouwers Ellen

mama van Felix (3)

Heremans Katleen

mama van Seppe (3) en Freya (1)

Heye Nele

mama van Bert (5)

Janssens Annick

mama van Brent (5), Robbe (3) en Stan (3KA)

Lambrechts Peggy

mama van Maithe (6), Arun (4), Jutte (3) en Ties (2KA)

Meyvis Karolien

mama van Jeanne (1) en Josefien (23KB)

Meyvis Paul

papa van Nele (3) en Lore (1)

Oostvogels Carl

papa van Melinda (2) en Norwin (3KA)

Suykerbuyk An

mama van Fleur (2KA)

Torfs Erika

mama van Meere (5) en Geike (3)

Van Aperen Kathy

mama van Yannick (5) en Nicolas (3KA)

Van Dijck Mieke

mama van Moran (3)

Van Dyck Tim

papa van Karolien (5), Stijn (3) en Dries (1)

Van Meer David

papa van Brent (5), Robbe (3) en Stan (3KA)

Verbruggen Tamara

mama van Melinda (2) en Norwin (3KA)

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

Ten laatste op maandag 13 november afgeven
De ouders van ______________________________ (oudste kind van het gezin
in de kleuterschool en/of lagere school)
klas ___________
bestellen _____ witte / ______ rode kerstroos/kerstrozen aan € 5 per stuk
O komen deze zelf ophalen op vrijdagavond, 24 november.
O nemen ze mee op maandag, 27 november op school
Handtekening,

