VBS De Lettermolen
Molenweg 69—3520 Zonhoven

Dinsdag 28 januari 2020
19.00 uur
schoolrijpheidsavond
voor de ouders van K3

Zondag 9 februari
Eetdag Lettermolen
GC Tentakel

Oudercontacten
lagere school
13 t.e.m. 16 januari

Nieuwsbrief
Schooljaar 2019-2020

nummer: 5

06/01/2020

VERLOREN VOORWERPEN
Bij het afsluiten van het eerste trimester
hebben we weer een hele collectie leuke
spulletjes verzameld in de gang bij het
secretariaat. Indien je kind iets kwijt is,
kan je daar steeds langskomen. We herinneren er nog eens aan van zoveel mogelijk eigendommen van je kind van
naam te voorzien. Zeker de turnkledij,
turnpantoffels en koekendoosjes.

POEZIEWEEK
30 jan tot 5 feb
De Poëzieweek staat aan het begin van
het tweede decennium van deze eeuw in
het teken van de nieuwe generatie dichters. In elke generatie staan dichters op
die een stem geven aan wat nieuw is en
onbekend en kleur en klank geven aan
de tijd van nu. Ook vandaag spreken
dichters luid en duidelijk, met nieuwe
woorden en nieuwe vormen. Hun gedichten begeleiden je bij elke stap in de
richting van de toekomst. De toekomst
is nu!

2019 is nu vervlogen,
2020 staat reeds voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste.
Het wordt een prachtig jaar!
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