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Wie?
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L2
L4 en L5

Eerste communie om 10.30 u.
Warme William-moment – 9 u.
Dierendag
Dag van de leerkracht
Afhalen van de koekjes, ook op 6/10 → meer info volgt
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KL-V: OKB + OKD L2

Milieu Op School: MOS-onderonsje – 13.30 u.
Afgevaardigde lln. MOS-raad – 12.45 u.
Uitstap: bos
Medisch onderzoek (gaat door op school)
SOM (ouderraad) om 20 u. – Welkom in Schommel (speelplaats
lagere school)
Uitstap: bos
Uitstap: bos

KL-V: OKB/OKC +
KL-Briel
Afgevaardigde lln.
KL-Briel
L1
L1
Iedereen

Zwemmen

KL-Briel
L1/L2

Oudercontact
Toneel: Mevrouw Ja en Meneer Nee – CC De Pit
Pedagogische studiedag: vrije dag voor de leerlingen
Oudercontact
Bib-bezoek

KL-V
OKA

Leerlingenraad (12.30 u.)
Uitstap: bos
Oudercontact
Kronkeldidoe (namiddag)
Herfstwandeling: Montessorischool Briel – Iedereen is welkom!!
Meer nieuws hierover kan u vinden in deze Verrekijker.
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1A/1B/3A/3B

Uitstap: bos

KL-V + L2 tot L6

Oudercontact

1B / 5B
L3/L4/L5
LA

Medisch onderzoek (gaat door op school)
Kids on ice te Liedekerke
RAPPORT (datum rapport L2 tot L6 wijzigde van 22/10 naar 29/10)
KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Familienieuws
Wij gedenken:
Georges Brugghemans, overgrootvader van Sam (OKD) Linssen. Hij
overleed op 19 september 2021.

Wij verwelkomen:
Senno , kleine broer van Lio (JKB). Hij werd geboren op 25 juli.
Anaïs, zusje voor Luiz (klas JKA). Zij is geboren op 27 juli.
Lus. Juf Hilde Vermeir, oud-leerkracht van onze school, is voortaan
de fiere oma van Lus, geboren op 17 augustus. Juf Hilde doet
regelmatig vervangingen en is leesmoeke in onze school.
Wij feliciteren:
de ouders van Sep (klas 2A) en Rik Van Hove (OKB). Juf Tinne (klas
1B) en haar man, Filip Van Hove, stapten in het huwelijksbootje op
25 september. Wij wensen hen veel liefde en geluk.

Wij kijken uit naar…

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar
miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit.
Saved by the bell roept alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van
de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en
elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Ook wij vinden het belangrijk om dit
project te steunen en hier even bij stil te staan.

Montessorischool Briel in de kijker!

Iedereen is welkom!!

Terugblik
Op woensdag 22 september 2021 nam onze school deel aan de scholenveldloop. Alle
deelnemers deden hun uiterste best. Heel wat supporters waren paraat. Dank u wel!!
Een extra proficiat aan Florkin Rune, Lejeune
Ben, Zimbru Aliona, Janssens Robbert, Van
Hove Sep, Timmerman Tars, Laenens Loïze,
Timmerman Roxy, Cooremans Lize, De Koker
Hannelore, Vervliet Leopold, Aelbrecht Zydran,
Hals Gitte, Pauwels Ferre.
Deze leerlingen behaalden een medaille.

Op vrijdag 1 oktober kregen we bezoek. Warme William, de allernieuwste
inwoner van Buggenhout kwam langs met een belangrijke boodschap én een
geschenkje voor elk kind van de lagere school.

De flyer kon je misschien al
vinden in de boekentas van je
kind. Meer nieuws en foto’s kan
je vinden op onze website en /of
facebookpagina. Op maandag 4 oktober komt
hij nog eens langs voor de leerlingen van 4de
en 5de leerjaar. Welkom Warme William!
Meer nieuws volgt nog!

Proficiat aan al onze kinderen die op 11 september het Heilig Vormsel mochten ontvangen.
Ook onze eerste communicanten
vierden o.l.v. Pater Herman, de
parochieploeg en de leerkrachten
deze dag. Dankjewel aan de
kinderen en ouders om er samen
met hen voor te zorgen dat dit een
mooie herinnering mocht worden.

Wij steunen uiteraard allemaal onze lokale handelaars.
Koop of bestel je toch iets online, dan kan jij, zonder veel
moeite of extra kosten, onze school steunen. Bestel via
Trooper en steun zo automatisch
onze school. Alvast bedankt!

