BOL Nieuwsbrief februari 2022
Dag lieve kinderen, (groot) ouders, sympathisanten, ...

De ouderraad wenst ieder van jullie een gezond 2022 met opnieuw fijne ontmoetingsmomenten!

Terugblik…
De hevige overstromingen in Wallonië tijdens de zomer van 2021 lieten niemand
onberoerd. Vele huizen raakten verwoest en gezinnen verloren hun hele
huisraad. De leerlingen van onze school zamelden als adventsactie
kerstdecoratie in voor deze mensen om ze toch nog een warme kerst te kunnen
geven. Daarnaast schonk de ouderraad de mensen in de getroffen gebieden
enkele volle winkelkarren ter waarde van 250 euro met melk, verse groenten
en fruit.

Groene speelhoek
Tijdens de herfstvakantie werd er naarstig gewerkt om onze speelplaats te voorzien van
een natuurlijke groene speelhoek op de speelplaats. De speelhoek werd mede gefinancierd
door de opbrengsten van de truffels, -marsepein en koekjesverkoop en de verkoop van de
drankmanden alsook door de sponsoring van CERA!

Februari

Opnieuw de maand van de glimlach!

Maar ook van…
Een Geweldige Talentklassen!
Onze leerlingen van 5B en 6B zijn in de week van 7 februari volop op zoek
gegaan naar hun ‘verborgen’ talenten! En of ze er hadden! Het busvervoer
hiervoor werd voor een deel gefinancierd door de ouderraad!

En ook van…
Een verdiend soepje!
Dragen van dikke truien en ons kleden in ‘laagjes’ deden we ook dit jaar als
de beste! Vanuit de ouderraad werd dit jaar opnieuw lekkere tomatengroentesoep aangeboden die door enkele bereidwillige ouders werd
klaargemaakt en geserveerd op woensdag 16 februari! En of dat gesmaakt
werd! �

Maar februari was vooral weer een maand van FEEST!

Weer of geen weer… Op donderdagnamiddag 24 februari ging onze carnavalstoet opnieuw
door de straten rond de school. Schattige diertjes, clowntjes, stoere helden, knappe
prinsessen,…. Ze waren allemaal van de partij!
En de ambiance? Die was verzekerd! ���

Vooruitblik…
Save the date!
Zet zaterdag 21 mei maar alvast in jullie agenda’s voor
een heus schoolfeest!
Veel kunnen we nog niet verklappen maar dat het
GROOTS zal zijn, dat is verzekerd!
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! �

Deze nieuwsbrief kan je ook nalezen op de website van de school!

http://www.sanctamariawillebroek.be/br/
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