
 

Agenda en nieuwsbrief: oktober 2018 
 

Beste ouders 

 

 

 

Tijdens het weekend van 6 + 7 oktober vindt in het Stadspark en het Technicum 

editie 2018 van Levensloop plaats. Onze gedachten gaan dan weer 24 uur 

uitsluitend uit naar alle mensen die aan het vechten zijn, of gevochten hebben, 

tegen KANKER. Deze verschrikkelijke ziekte bepaalt dagelijks het leven van 

zoveel mensen, maar ook hun familie en vriendengroep. Laat ons daarom 

samenkomen en samen 24 uur wandelen, lopen of gewoon aanwezig zijn op dit 

gebeuren. Onze scholengemeenschap Hesbania zal samen met de scholengemeenschap van het 

secundair onderwijs, Sint-Trudo, een tent bemannen. Wie ons, maar vooral Levensloop dus wil 

steunen, kom gerust eens langs. 

 

 

Een datum die ook alvast in uw agenda mag gezet worden is "vrijdag 19 oktober". 
Samen met de Landelijke Gilde organiseren we die avond een 

PITSLAMPENTOCHT. Kom gerust met de kinderen en breng je zaklamp mee. Er 

wordt een tocht uitgestippeld die voor elke leeftijd goed te doen is, met enkele 

gezellige en lekkere tussenstops onderweg.  
 

 

VOOR DE OUDERS DIE HET NODIG VINDEN, HET SPREEKUUR VAN DE 

OPVOEDINGSWINKEL VINDT OPNIEUW PLAATS IN ONZE SCHOOL. 

Alle ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken hebben wel eens vragen, twijfels, zorgen 

en/of problemen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. 

Iedereen komt wel eens vragen tegen zoals: 

Doe ik het wel goed? 

Hoe ga ik hier het beste mee om? 

Wat kan ik nu nog doen? 

Kan ik dit ook op een leuke manier aanpakken? 

In de opvoedingswinkel willen we iedereen die betrokken is bij opvoeding 

ondersteuning aanbieden bij hun vragen of zorgen in verband met opvoeding. 

Iedereen kan vrijblijvend de winkel instappen. Er moet daarom zeker geen 

probleem zijn. 

We heten je welkom zonder je naam te kennen, wij houden geen dossier bij over 

je bezoek. Het aanbod staat je vrij ter beschikking: aan jou om er al dan niet 

rekening mee te houden of ermee aan de slag te gaan. 

We willen in onze opvoedingswinkel de nadruk leggen op preventie. Voorkomen dat twijfels, zorgen 

en/of vragen werkelijke problemen worden. 

Met vriendelijke groeten, Nady Selis en Jo America, directie 

Op de achterzijde van deze brief vinden jullie het oktobernieuws.  



OKTOBER 2018 

 
1 MA   

2 DI Workshop "Goodcook" 

Sponsorcomité 

4e lj 

Leden 

3 WO Fruitdag  

4 DO Dierendag Tuinbouwschool 3KK 

5 VR Ganse dag: Bezoek "De Mindere" + Bib + Speelhof 

VM: bezoek aan het bos 

2e lj 

P + 1KK 

6 ZA Levensloop Iedereen 

7 ZO Levensloop Iedereen 

8 MA   

9 DI 9 - 11.30 uur: Alles met de bal (veemarkt) 3e lj 

10 WO Fruitdag 

Spreekuur Opvoedingswinkel Haspengouw (9 -11 uur) 

 

Geïnteresseerden 

11 DO   

12 VR   

13 ZA   

14 ZO   

15 MA Schoolfotograaf 

Ouderraad 

13.00 uur: Rode Neuzen-bus komt naar onze school 

Verkiezingen leerlingenraad 

Iedereen 

Kernteam 

2e + 3e graad 

3e graad 

16 DI   

17 WO Fruitdag  

18 DO   

19 VR 12.30 uur: Leerlingenraad 

Pitslampentocht 

Verkozenen 

Iedereen 

20 ZA   

21 ZO   

22 MA Infomoment instappers na herfstvakantie Ouders 

23 DI 9.20 - 11.45 uur: Fruit-doe-dag 3e lj 

24 WO Fruitdag Iedereen 

25 DO   

26 VR Uitstap naar het bos van Nieuwenhoven 3de lj 

27 ZA   

28 ZO   

29 MA Start Herfstvakantie Iedereen 

30 DI   

31 WO   

1 DO ALLERHEILIGEN  

2 VR ALLERZIELEN  

  


