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Maandpunt
Maandpunt Mei : Alba - Met je ogen open zie je meer.
Openheid en Zingeving
Nieuwsgierig zoeken naar het grotere geheel.

Kalender
010522
050522

060522
070522
080522
110522
120522

130522
150522
160522

Dag van de arbeid
Medisch schooltoezicht 1B
Zwemmen L1 en L3A
Personeelsvergadering – geen studie
Grootouderfeest kleuters
Schoolfeest
Moederdag
Fruitslafeest
Zwemmen L1 en L3B
Medisch schooltoezicht 1C
Boerderijbezoek K1B
Boerderijbezoek K1A
Viering van de jarigen + maandpunt
Eerste Communie
Boerderijbezoek K1C

190522
200522
210522
220522250522
240522
260522
270522
300522
310522

Zwemmen L1 en L3A
Medisch schooltoezicht 1A
afhaalmoment koekjesactie
(georganiseerd door de ouderraad)
Zeeklassen L3 en L4
Ouderraad
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart – geen school
Brugdag - geen school
Viering van de jarigen + maandpunt
Schoolreis Boudewijnpark L1 en L2

Ecomagie
Verslag Ecomagie door Lucca Wauters 5A
25/05/2022, zaal ten Bos, bron L.W.
De kinderen van het derde, vierde en het vijfde van de Droomballon
en O.L.V. Ten Bos mochten vandaag naar een wetenschappelijke milieu-goochelshow
gaan kijken. De kinderen genoten van de goochelshow en er werd meteen
ook wat kennis bijgebracht over het milieu, milieuvervuiling, recyclage, energie en
energiebesparing. Na deze geslaagde namiddag gingen de kinderen terug naar
hun scholen met een glimlach en wat extra kennis.Iedereen vond de show leuk en niemand verveelde zich.
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Koekjesactie
Beste (groot)ouders,
De heerlijke artisanale wafeltjes zijn er weer! Vanille- en chocoladewafels, frangipane, carré confiture,…
Voor elk wat wils! Er zitten ook een paar nieuwe wafeltjes in het assortiment!
Je kan er bestellen via onze webshop https://shop.olvtenbos.be
Bestellingen kunnen geplaatst worden tot woensdag 11 mei om 17uur.
De wafels worden meegegeven aan de ouders bij het ophalen van je kind(eren) op maandag 23 mei.
Grote bestellingen kunnen ook afgehaald worden op zaterdag 21 mei.
Dit jaar gaat de opbrengst naar onze spaarpot voor de renovatie van de refter.
Vragen of meer info via ouderraadolvtenbos@gmail.com of spreek iemand van de ouderraad aan!
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Tableau vivant
We maakten een cover van een Jommekes-strip na.
We zochten naar de juiste verkleedkledij,
attributen, een passende plaats,.... veel plezier!
Wij vonden het alvast heel leuk!
Groetjes,
alle kinderen van 3B!
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Lief en leed
Wij delen in het verdriet bij het overlijden van
Rita Meersman, oma van Lisa (6A) en Lena (3A).
Agnes Lernout, groottante van Amy (6A).
Arthur Nys, pépé van Ellizée (2C) en Dahli (bijtjesklas).
Laat ons de herinneringen aan deze geliefde familieleden koesteren.

Hoera voor Hannelore (aapjesklas), zij is de fiere zus van Luca. Proficiat aan de ouders.
Onze felicitaties gaan ook naar Ria, zij kan genieten van haar lief kleindochtertje Alyssa!
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Met dank aan onze sponsors

Turkyen 1,
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 776 20 18

www.olvtenbos.be
https://shop.olvtenbos.be
directeur-aline@olvtenbos.be

Opvang
De Sprinkhaan
0478 20 98 17

