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Dag van de jeugdbeweging

Ben je in een jeugdbeweging?
Ben je daar fier op?
Kom dan gerust in uniform naar school op vrijdag 22 oktober
zodat iedereen kan zien tot welke jeugdbeweging je hoort.

Kalender
021021
041021
051021

081021
131021
191021
201021
221021
25-281021
281021
291021
301021
011121

Eerste Communie: Proficiat aan al onze communicantjes!
Werelddierendag
Dag van de leerkracht:
Dankjewel om er altijd te zijn voor onze kinderen!
Personeelsvergadering : geen studie
Leef-en leerhoudingrapport
Facultatieve verlofdag: geen school
Fruitslafeest
Ouderraad
Zwemmen 2de leerjaar
Dag van de jeugdbeweging
Week van de oudercontacten
Herfstrapport
Zwemmen 2de leerjaar
Fotograaf op school
Halloweentocht : georganiseerd door de ouderraad
Herfstvakantie tot en met 7 november 2021

Halloween
30 oktober organiseert de ouderraad een niet te missen halloweentocht voor jong en oud.
Zorg dat je van de partij bent en schrijf in via http://shop.olvtenbos.be
Inschrijvingen starten begin oktober
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Strapdag
Bravo aan alle kinderen die de moeite deden om te voet
of met de fiets naar school te komen.
Een extra pluim aan iedereen die een fietshelm en een fluohesje droegen..

Verkeersteam
In het begin van dit schooljaar merkten we al dat de meesten onder jullie het goed voor hebben met de veiligheid van de
kinderen rondom de school. Er wordt al veel minder geparkeerd op de voetpaden en de kus- en rijstrook. Dat vinden we
een zeer goede start! Alvast bedankt daarvoor!
Er kan ook nog steeds gebruik gemaakt worden van de rij naar het dorp. Deze wordt nog steeds door de school
georganiseerd en wordt steeds voorzien van toezicht door 1 of meerdere leerkrachten.
De strapdag van 17/09 was een succes. Vele kinderen kwamen te voet, met de fiets of de step. Misschien dat we dit in de
toekomst wat meer kunnen volhouden om eens met de fiets of te voet naar school te komen.
Binnenkort is het 's morgens nog donker als de kinderen naar school vertrekken. Graag op voorhand de fietslichten
nakijken en zorgen dat onze kinderen, dmv een fluohesje en/of fluoriserende strips op jas, boekentas of schoenen goed in
het oog springen van de andere weggebruikers.
André staat nog steeds met hart en ziel paraat om jullie kinderen veilig te laten oversteken. Maak maar gretig gebruik van
hem, hoe meer zielen hij ziet, hoe liever hij het heeft.

Er is een fietsstrook in witte lijnen getekend op het voetpad voor de schoolpoort. Als we
deze strook vrijhouden, dan kunnen de fietsers gemakkelijk met hun fiets aan de hand
zich veilig naar de fietsenstalling begeven.
Wie wacht aan de poort kan ook de ganse lengte van de schoolgevel te gebruiken
en niet alleen de strook vlak voor de poort.

Dag van de sportclub: 29 september
Sporten is gezond!
Dat toonden vele leerlingen ons in de passende outfit
van hun favoriete sport.
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Leerlingenraad

Binnenkort vliegen we er weer in ….
Er zijn klassen waar de klasverantwoordelijken reeds gekozen zijn,
andere klassen houden binnenkort verkiezingen.
We vergaderen één keer in de maand onder leiding van juf Marie.
Waar we dit jaar zullen rond werken hangt af van de creativiteit
van de leerlingen en de noden van de school.
Wij als school hebben alvast een idee om de leerlingenraad zinvol in te zetten.

Levensloop
Om gekende reden ook dit jaar geen klassieke levensloop in Beveren. Dit jaar werd ingezet op kleinschaligere lokale
evenementen. Bij OLV Ten Bos droegen we ons steentje bij. Tijdens de lessen in de lagere school werd er aandacht
geschonken aan het thema kanker. We knutselden en kleurden om de strijders een hart onder de riem te steken en
maakten een memory-wall ter nagedachtenis van zij die de strijd tegen kanker helaas niet overwonnen hebben.
Op 25 september hebben we met z’n allen gewandeld en gelopen voor het goede doel, from dusk till dawn.
De laatste berekeningen dienen nog te gebeuren , maar met enige trots kunnen we melden dan we zo’n €1000 kunnen
overmaken aan Levensloop, stichting tegen kanker. Dank je wel!

Bestrijd kanker, geef niet op.
Help de mensen en je bent top.
Loop mee en draag je steentje bij,
zo maak je mensen blij.
Maak je liefde groot
en geef zwakke mensen een stoot.
Kom een drankje drinken
en laat andere mensen niet uit je hart zinken.
Wees niet zo lui als een pier
en doe andere mensen een groot plezier.
De grootste steun, Lukas & Rune.
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Lief en leed
Van harte proficiat aan de trotse ouders bij de geboorte
van hun dochtertje Lise. Yana uit de bijtjesklas is nu de ‘grote’ zus.
Proficiat aan de ouders van James,
kleine broer van Jack Bockhodt (muizenklas)
We delen in het verdriet bij het overlijden van Rico Heyndrickx,
papa van Roan (5B) en Rune (2B). Oom van Lucca (2A) en Alessia (1B)

Met dank aan onze sponsors
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