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Herfstverlof 
Opnieuw ligt november voor onze voeten, en na twee goedgevulde maanden kan een weekje verlof 
een portie rust en energie bezorgen.  Geniet er allen van!  We zwaaien de schoolpoort opnieuw 
open op maandag 5 november. 
 

November: even stilstaan 
Voor velen onder ons betekent begin november toch even stilstaan bij het leven met en soms het 
afscheid dat genomen is van vrienden en familie.  Hoe kwestbaar we allen zijn en hoe ongrijpbaar 
vaak het leven: het zou ons ook met nog meer zachtheid en dankbaarheid voor elkaar kunnen 
verder begeleiden.    
 

Vredesboom 
Op 6 november gaan de leerlingen van zes op uitnodiging van de Brechtse NSB en het 
gemeentebestuur mee een vredesboom planten nabij het erepark van de oud-strijders op het 
kerkhof.  Enkele leerlingen zullen er een tekst lezen en iedereen legt een roos als herinnering neer. 
 

11 november 
Op zondag dit jaar: naast de werkelijke honderdste verjaardag van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog is stilstaan bij vrede ook erg aan te raden: hoe kostbaar, hoe broos, hoe snel vergeten 
en gewoon bevonden. Voor wie het nieuws van kort bij of ver weg volgt is het nooit 
vanzelfsprekend.  Een gedachte om het hele jaar door in ons mee te dragen. 
Op 10 november start vanuit de refter van de school de jaarlijkse 11.11.11 actie.  Ook daar zijn 
helpende handen voor een rechtvaardigere wereld altijd welkom.  Immers: geen vrede zonder 
rechtvaardigheid.  
 

Boekenbeurs ook op 11 november  
Onze klassieker in november: op zondag 11 november van 13 u. tot 18 u. is Jeukiboek in de turnzaal 
te gast met een wondere selectie boeken voor alle leeftijden. 
Het oudercomité voorziet de bezoekers van een smakelijke soep of een ander drankje.  Er zijn de 
doorlopende boekentoneeltjes en voorlezen voor de kleuters.  Bij deze nieuwsbrief is ook een aparte 
uitnodiging.  
 
 
  
 
 



 

Alvast: grootouders op 21 november in 1 en 2 
Op woensdag 21 november nodigen de leerlingen van een en twee alle oma’s, opa’s, moemoes, 
vava’s en . . . uit in hun klas. 
Van 10 u. 40 tot de middag in het eerste en van 8 u. 35 tot 10 u. 15 in het tweede leerjaar voorzien 
we activiteiten – van een lesje tot een spelletje - om samen te doen.  Nadien drinken we samen een 
kopje koffie of thee. 
Wij danken alvast iedereen voor de interesse en hopen jullie op 21 november te ontmoeten. Erg 
handig voor de stoelen en de kopjes koffie zou zijn als u het strookje onderaan zou invullen en 
meegeven! 
 
 

Toch nog even opletten  
Op de jaarkalender staat reeds vermeld dat er op 6 november geen naschoolse opvang zal zijn. 
Graag even onthouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrookje voor de grootouders 
 
De grootouders van ………………………………………………………….. uit 1 / 2 zullen met … persoon/personen 
aanwezig zijn op woensdag 21 november 2018. 


