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19/11/2019

Nieuwsbrief

Via deze nieuwsbrieven willen we jullie op

de hoogte houden van volgende

activiteiten in de school. Ook zullen hier

fijne weetjes, nieuwtjes,.... vermeld

worden! Hou deze dus zeker in de gaten!

Apotheose Week Van De Smaak

Vrijdag 22 november 2019 van 16u tot 19u is het de

apotheose van de Week van de Smaak. De kinderen

werken heel deze week rond het thema Pieter Brueghel.

Vrijdag tonen zij heel graag aan jullie hun creativiteit en

kookkunsten! De proevertjes en tentoonstellingen zijn

verspreid over de verschillende klassen! In de refter

kunnen jullie een drankje nuttigen of een hapje eten.

De opbrengst gaat Integraal naar de Warmste Week!

Activiteiten

- Apotheose Week Van De Smaak:         22/11/2019

- Info-avond Rots en Water:                       12/12/2019

- Nieuwjaarsreceptie Ouder!Link:             10/01/2019

- Pizjema Cinema:                                      15/02/2020

- Ontbijt:                                                        26/04/2020

- EK Voetbal op groot scherm : tussen 12/06/2020  en 12/07/2020

Meer info en andere data volgen!

  

De SINT shopt ook graag via

TROOPER!!!

Vergeet niet bij bestellen op websites

zoals Dreamland, BOL.COM,

Collect&Go,... via onze Trooper-

Pagina te gaan! U steunt de school

zonder extra moeite!

Zoek naar vereniging:

Ouder!Link BS Molenveld

http://www.trooper.be/


 Weetje 1

De KLEDIJ inzamelactie

loopt nog t.e.m. 22

November 2019!

Per kg ontvangt de school

20 à 30 cent. Hiermee

sparen we voor de

vernieuwing van de

Sanitaire Voorzieningen in

de Kleuterblok!

Breng dus gerust al jullie

oude kledij, maar ook

schoenen, speelgoed,

lakens, ... naar de witte

container op de

kleuterspeelplaats!

 Weetje 2

Wist u dat u de school

steeds plezier kan doen

met tweedehands

Kleine Fietsjes? Heel wat

kinderen leren fietsen op

school in BS Molenveld.

Uiteraard moeten onze

fietsjes heel wat werkuren

doen en dus zijn deze wel

eens aan vervanging toe.

Het  is wel nodig dat deze

fietsjes nog kunnen fietsen

en veilig zijn!

 Weetje 3

De traktatie met Glühwein

op de laatste schooldag

voor de Kerstvakantie

wordt vervangen door een

Nieuwjaarsreceptie op

vrijdag 10 januari 2020.

Zo geven we de mensen

die met de Kerstvakantie

op reis vertrekken ook de

kans om langs te komen!

Meer info volgt!

Volgende
vergadering

Jullie zijn allen van harte welkom op

onze eerstvolgende vergadering.

Deze gaat door op

dinsdag 03 december 2019 om

20u te Haaltert. Kom gerust

vrijblijvend luisteren hoe we tewerk

gaan! Graag vooraf een seintje via

email of telefoon!

Leen Piens
Voorzitter Ouder!Link

 0477 98 88 37| oudercomitemolenveld@hotmail.com

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1345854752091919

