Verrekijker
Nieuwsbrief januari 2022
Datum
Do
Ma

6
10

Wie?

Di
Woe

11
12

Do
Vr

13
14

Ma
Di

17
18

Woe
Do
Vrij
Zo

19
20
21
23

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Zo
Ma

24
25
26
27
28
30
31

Wat?
Driekoningen
Welkom aan onze nieuwe peuters en hun ouders in JKA, JKB en
Montessorischool Briel

KL + LA

Ouderraad SOM - 20 u.
Laatste kans om in te schrijven voor de 2de online SOMhuiskamerquiz !!
KL-V: OKA/OKD +
KL-Briel
KL-V: OK
Afgevaardigde lln.

Zwemmen
Toneel: De Kolonie: Slok in GC De Pit
Leerlingenraad – 12.30 u.

Verkeersenquête van onze ouderraad SOM al ingevuld?
Het duurt slechts enkele minuutjes en kan nog tot vandaag.
Ouders 6A/6B

Digitale infoavond VCLB – 19.30 u. – brief volgt
Start: poëzieweek – 27/1 tot 2/2 – info: zie verder

SOM: 2de online huiskamerquiz – info zie verder
6A/6B
VCLB: info voor de kinderen – overstap basisonderwijs – sec. ond.
KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Familienieuws
Wij gedenken
Mevr. Anny Saey, meterke van Stella (Montessorischool Briel), is
overleden op 3 december 2021.
Mevr. Delphine Mertens, schoonmoeder van juf Lut (OKC), overleed
op 8 december 2021.
Mevr. Maria Jacobs, tante van juf Lut (OKC) is gestorven op 16 december 2021.
Dhr. Bernard Dewulf, overleden op 23 december 2021. Hij was de schoonbroer van juf Lut.
Mevr. Ethel Vanwinghe, oma van Ilyo (5B) en mama van juf Vanessa, is gestorven op 22
december 2021.
Veel sterkte aan de families.
Wij verwelkomen:
Fonne, zoontje van juf Em en Vincent. Hij werd
geboren op 24 december 2021. Proficiat!
Idris, zoon van Raïssa Peeters en Lieven Verhaegen,
onze preventieadviseur, kwam ter wereld op 14
december 2021.
Veel geluk met jullie kleine wonder.
Wij stellen voor…
Verkeersenquête SOM
Heel wat onder jullie vulden onze enquête verkeer reeds in,
waarvoor een dikke dankjewel. Het is echt heel waardevolle
informatie om mee aan de slag te gaan. Maar hoe meer ouders
hebben deelgenomen, hoe vollediger de informatie natuurlijk is.
Daarom doen we graag nog een warme oproep om de enquête
in te vullen als je dit nog niet gedaan hebt. Dit kan nog tot
zondag 23 januari via deze link:
https://forms.office.com/r/H1qRLkBsU5
Dankjewel alvast!
Poëzieweek
Meer nieuws over onze acties
tijdens de poëzieweek verneem je
via de website en de
facebookpagina van de school.

Kijk zeker ook nog even op de volgende blz. van deze Verrekijker.

Wil je ook nog inschrijven voor de quiz…. aarzel niet. De eerste editie was een enorm succes
dus dit wil je niet missen. Schrijf nog snel in dit weekend!!

