VBS De Lettermolen
Molenweg 69—3520 Zonhoven

OUDERCONTACTEN
In de laatste week van oktober zijn er
individuele oudercontacten gepland
voor de leerlingen van het 1ste tot en
met het 6de leerjaar. Je kan dan van
de leerkracht van je kind vernemen
hoe de voorbije 2 maanden verlopen
zijn. Een inschrijfbriefje ontvang je in
de week van 14 oktober.

KIENEN
Op zondagnamiddag 06/10/2019
organiseert het oudercomité de 5de
editie van hun kien-namiddag! Jong
en oud zijn welkom op deze leuke
activiteit! De deuren openen om
13.00 uur. Het kienen start om
14.00 uur. Er worden hapjes en
drankjes voorzien en uiteraard vele
prijzen.

Nieuwsbrief
Schooljaar 2019-2020
HERFSTWANDELINGEN
Van 13 tot 20 oktober vindt de week van
het bos plaats. Daarom gaan, in de loop
van deze maand, alle kinderen op herfstwandeling. De data die reeds vast staan,
vind je terug op de kalender. Zorg ervoor
dat je kind stevige schoenen of laarzen
draagt en warme kledij. Ook een regenjas
kan van pas komen. Indien het echt
slecht weer is, wordt de uitstap afgelast,
maar daar worden jullie tijdig van op de
hoogte gebracht.
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VOORLEESWEEK 2019
Van 16 tot 24 november vindt de voorleesweek plaats. Meer info over de acties krijgen
jullie in de loop van de maand oktober.

VERLOREN VOORWERPEN
Graag willen we nog eens de aandacht vestigen
op de vele spullen die we dagelijks vinden op de
speelplaats en in de gangen. Het gaat hier om
koekendoosjes, brooddozen, drinkbussen en kledij. Gelieve alle spullen te voorzien van de naam
van je kind. Zeker voor de turnkledij is dat belangrijk.
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