
Agenda en nieuwsbrief: oktober 2019

Beste ouder(s),

Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober vindt in het Stadspark en het Technicum editie 2019 van
Levensloop plaats. Onze gedachten gaan dan 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 Hasp-O centrum een tent bemannen. Wie ons, maar vooral
Levensloop dus wil steunen, kom gerust eens langs.

We zijn een school met

Onze school geeft de leerlingen zin in leren en zin in leven. We gebruiken het nieuwe ZILL-
leerplan als leidraad. We zijn een school met leraren die onvoorwaardelijk geloven in de
mogelijkheden van onze kinderen om zich te ontwikkelen. Vanuit deze optimistische visie
durven we voor elke leerling hoge verwachtingen voorop te stellen. Tegelijk beseffen we
dat die leerambitie realistisch en haalbaar moet zijn en binnen de mogelijkheden van elke
leerling. In de week van 7 tot en met 11 oktober organiseren we enkele 'ZILLIGE dagen'.
De kinderen gaan projectmatig aan de slag met dozen. We spitsen ons toe op de
onderzoekscompetentie, techniek en wiskunde.

Onze school gaat dit schooljaar verder met het project van Tutti Frutti: “woensdag = fruitdag”.
We kunnen terug alle kinderen van 9 oktober t.e.m. 18 december gratis een stuk fruit aanbieden.
Nadien kan iedereen intekenen om nog 20 stuks fruit te kopen voor de prijs van €7.
Dit project is een onderdeel van ons gezondheidsbeleid op school: we willen de kinderen leren om
gezond te eten, water te drinken, genoeg te bewegen en bewust te kiezen voor gezondere dingen.
En daar willen wij als school ons steentje toe bijdragen.
Dit jaar gebeurt de levering opnieuw door fruitbedrijf Peter Fabry.

Een datum die ook alvast in uw agenda mag gezet worden is "vrijdag 18 oktober
2019". Samen met de Landelijke Gilde organiseren we die avond een
PITSLAMPENTOCHT. Kom gerust langs met de kinderen en breng je zaklamp
mee. Er wordt een tocht uitgestippeld die voor elke leeftijd haalbaar is, met
enkele gezellige en lekkere stopplaatsen onderweg.

Met vriendelijke groeten, Ellen Berden, directie
Op de achterzijde van deze brief vinden jullie het oktobernieuws.



OKTOBER 2019
30 MA Pedagogische studiedag: HESBANIA Alle kinderen vrij
1 DI
2 WO Fruitdag

NM: Trefbaltornooi 3de en 4de lj.
3 DO VM: Verteltent - Guy Daniëls

NM: Dierendag in Hasp-O Standsrand (Tuinbouwschool)
NM: Bezoek aan het fruitbedrijf Philva

Instap t.e.m. 2de lj.
3KK
2KK

4 VR
5 ZA Dag van de LEERKRACHT

Levensloop
6 ZO Levensloop
7 MA Facultatieve vrije dag Iedereen vrij
8 DI Alles met de bal (veemarkt)

Start ZILL-dagen thema 'Dozen'
3de lj.
Iedereen

9 WO Fruitdag: Start TUTTI FRUTTI
10 DO
11 VR Bezoek aan de bibliotheek, het museum "De Mindere"

(en het Speelhof)
VM: Naar het bos

2de lj.

Instap, 1KK & 2KK
12 ZA Dag van de KINDERVERZORGSTER
13 ZO
14 MA Verkiezingen leerlingenraad

Ouderraad
3de graad
Leden

15 DI NM: Fruit-doe-dagen 3de lj.
16 WO Fruitdag

NM: Voetbaltornooi 6de lj.
17 DO VM: Pompoenen uithalen en verfraaien

Dag van de OUDER
3KK, 4de lj. & KVLV

18 VR Pitslampentocht
Dag van de JEUGDBEWEGING

Iedereen

19 ZA
20 ZO
21 MA Infomoment instappers na de herfstvakantie Ouders
22 DI 12.30 uur: Leerlingenraad Leden
23 WO Fruitdag Iedereen
24 DO Ophalen van de bokalen EUROCENTJES
25 VR Belevingstocht in Nieuwenhoven 3de lj
26 ZA
27 ZO
28 MA Begin van de herfstvakantie Iedereen
29 DI
30 WO
31 DO
1 VR ALLERHEILIGEN
2 ZAT ALLERZIELEN


