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Wat?
Herfstvakantie
Maandag 1 november tot vrijdag 5 november 2021
Welkom aan onze nieuwe peuters en hun ouders in JKA, JKB en
Montessorischool Briel
Start actie: Helm-op-fluo-top
Zwemmen
Wieltjesdag
SOM (ouderraad) om 20 u.

KL + LA

Wapenstilstand: geen school
Facultatieve verlofdag: geen school
3A/3B

Wieltjesdag

Ouders

Infosessie: Huis van het Kind i.s.m. CGG Waas en Dender
Als kleine kinderen groot worden…Dan heb je als ouder heel wat in je
mars! (zie verder)
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Voorleesmoment in de bibliotheek
Wieltjesdag
Bib-bezoek
Leerlingenraad
Toneel: Milieu op school
Voorleesmoment in de bibliotheek
Bib-bezoek
Bib-bezoek

1A/1B
2A/2B/4A/4B

Wieltjesdag
Toneel in de Pit: Chica en Flicka

Feest voor juf Gerda want zij gaat op pensioen. Opgelet!! Nog niets
vertellen want we willen haar verrassen. Schrijf je graag een briefje,
een kaartje of maak je liever een tekening? Dat kan. Bezorg ze dan
aan de klasjuf of het secretariaat! Wij bezorgen haar graag een
prachtig boek vol met lieve woorden en mooie tekeningen van
kinderen, ouders en collega’s.
KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Familienieuws
Wij gedenken:
Mevrouw Betsy Tiels, tante van Lieze Daelemans (5B) overleed op 13
september.
De heer Michele La Marca, nonno van Giulia Baudewyns (3B) is
gestorven op 29 september
Wij wensen de kinderen, ouders en familieleden onze oprechte
deelneming en veel sterkte toe.
Wij verwelkomen:
Benewaah Osei Akoto, zusje voor Frimpong (3A) en Frimpomaah
(4B). Zij werd geboren op 14 oktober 2021.
Lucas Ole Barbaix, kleinzoon van Mevrouw Storme, voorzitster van
ons schoolbestuur kwam ter wereld op 31 augustus 2021.
Proficiat!
Wij feliciteren:
de ouders van Marie (2A) en Kobe Lemmens (6A) met hun huwelijk
en wensen hen heel veel geluk en liefde.

Wij stellen voor…
Montessorischool Briel verkocht tijdens de herfstwandeling Oxfam-pakketten. In het kader
van eerlijke handel maar ook gewoon omdat het lekker smaakt, bieden
wij de overige pakketten aan voor €5. De inhoud? Een zakje crackers, 2
repen chocolade en 2 vruchtensapjes. We hebben nog enkele pakketjes
over. Wil je er graag ook eentje kopen? Dat kan door een mailtje te
sturen naar montessori.briel@vincentrum.be Gepast geld bezorgen kan
ook (graag in een omslag waarop je de naam van je kind + klas noteert).
Alvast bedankt!

Huis van het Kind organiseert in samenwerking met CGG Waas en Dender een interessante
infosessie. Inschrijven kan nog. Graag meer info? Kijk dan even op de volgende pagina.

Veilig naar school komen is erg belangrijk! We willen de route naar onze school zo veilig
mogelijk maken voor fietsers/voetgangers en werken dan ook graag mee aan
het Fietstrackproject van Gemeente Buggenhout, Provincie Oost-Vlaanderen en Universiteit
Gent.
De onderzoekers willen een compleet beeld krijgen van welke wegen fietsers op dit moment
gebruiken en waar de belangrijkste knelpunten zich bevinden. Daarom hebben we jullie hulp
nodig om jullie fietsroutes in te tekenen en te beoordelen op fietsveiligheid. Zo kan de
gemeente een fietsroutekaart opstellen waarop alle veilige en onveilige fietsroutes en
kruispunten gevisualiseerd zijn. Met die kaart zal de gemeente concrete stappen ondernemen
om de fietsveiligheid in Buggenhout te verbeteren.
Vul de korte vragenlijst in en voeg je route(s) toe via volgende link en draag bij tot de
fietsveiligheid in onze gemeente! Dit kan uiterlijk tot 15 november 2021. Zeker doen!
https://fietstrack.ugent.be/buggenhoutfietsroutekaart

Boeren en buren
Beste Buren,
De Buurderij van Buggenhout is een tijdje gesloten
geweest en opent opnieuw zijn deuren op zaterdag 27
november van 10u tot 11u.
Met de overname bestaat ook de mogelijkheid voor
leveringen aan huis, tegen betaling van 3€ voor onder
5km (Woont u verder? Neem even contact op met mij
aub).
Kijk dus zeker naar ons aanbod en wij verwachten jullie op zaterdag 27 november op
volgende locatie:
Montessori Kleuterschool Briel, Kuitelgem 20, 9255 Buggenhout
De verkoop opent deze week reeds op volgende link: https://thefoodassembly.com/nlNL/assemblies/10299
Volg onze communicatie op https://www.facebook.com/BoerenBurenBuggenhout
Suggesties en vragen zijn zeker welkom!
Vriendelijke groeten,
De Roeck Jennifer
Jennifer.der@hotmail.com
+32479/97.67.49

