BOL Nieuwsbrief februari 2021
Dag lieve kinderen, (groot) ouders, sympathisanten, ...

Aan de start van dit nieuwe jaar wenst het oudercomité en leerkrachtenteam ieder van jullie veel

liefde, hoop en knuffels in 2021!

Terugblik…
Helaas was er geen supergezellige overdekte kerstmarkt in 2020.
Wel kwam deze werkgroep met enkele supertoffe alternatieven!
Zo konden we genieten van enkele pakketten met heerlijke
delicatessen en werden er 3 wandelzoektochten georganiseerd
(3km, 5km en 11 km) die wegens groot succes verlengd werden tot
aan de krokusvakantie.
inschrijven kan nog via mail: cleo.fabri@sanctamariawillebroek.be

Ook de adventsactie werd over een andere boeg gegooid.
Zo zamelden onze leerlingen melk, pampers, maandverband en
vers fruit in voor Argos Vaartland, een vzw die zich inzet voor
mensen die het zeer moeilijk hebben. Ook werd hen een cheque
t.w.v. 250 euro geschonken door het oudercomité.

Vooruitblik…
Alle dagen dikke truiendag!
Omdat we in deze coronatijden binnenruimtes goed moeten verluchten
en ventileren, staan ramen en deuren in onze school vaak open.
Dragen van dikke truien en ons kleden in ‘laagjes’ kunnen we
ondertussen al als de beste!
Bovendien dragen we zo ook ons steentje bij aan een beter klimaat!

Carnaval
Geen stoet, en geen (groot)ouders…
Wel een knallende party voor de kinderen van onze school in
eigen klasbubbel!
Op vrijdag 12 februari verwachten we alle kinderen in outfit,
vergezeld van hun dansbenen op school.

Festivita Italiana
Bestel via het formulier (meegegeven met uw kind)
de allerlekkerste spaghetti van Willebroek en haal
af op vrijdag 5 of vrijdag 12 maart.
Tover vervolgens je eetkamer om tot een
‘ristorante Italiano’ en geniet met volle teugen!
Alvast buon appetito!

Online aankopen? Vergeet onze school niet te steunen! �
Surf naar: https: //trooper.be/smbrw
1.
2.
3.

Zoek je favoriete webwinkel
Registreer jezelf (moet je enkel de eerste keer doen)
Shop naar hartenlust!

Ps: download gerust de app “TrooperBot” voor nog meer shopplezier! �

lees deze nieuwsbrief ook op onze site!
http://www.sanctamariawillebroek.be/br/

oudercomite bol

oudercomitebol@gmail.com

