
Nieuwsbrief 6 juni  2022

Beste ouders,

Het schooljaar zit erop !

In deze nieuwsbrief vinden jullie weer enkele leuke weetjes en enkele belangrijke data voor volgend

schooljaar!

Fijne zomer en dank voor het vertrouwen in onze school.

Het mAgneetteam



- Juf Els Loos en juf Rita Houben op pensioen

Vrijdag 24 juni hebben we juf Rita en juf Els in de bloemetjes gezet. Kinderen, oud-leerkrachten en

schoolbestuur namen met muziek en dans afscheid. Geniet van jullie pensioen en dank voor jullie

inzet gedurende die vele schooljaren!

- Sponsorloop

De sponsorloop van 22 april bracht genoeg geld op om 3 doelen €1500 te kunnen overhandigen.

Dank voor jullie gulle giften! De dankbetuigingen van de 3 instanties kunnen jullie hieronder lezen.

1. Broederlijk Delen

Beste ,

We ontvingen op 29/04/2022  een bijdrage van  1500 euro van jouw school VBS De mAgneet
in Peer. Echt bedankt daarvoor!

Dankzij deze gift ondersteun je onze deelprojecten in het Zuiden. Hoe gebeurt dat
concreet?

Met 15 euro schenk je een student agro-ecologie in Senegal een individueel
tuinbouwpakket.
Met 40 euro kan een jonge Colombiaan gedurende een jaar deelnemen aan
de Duurzaamheidsschool.



Met 140 euro kan een video-animator betaald worden om een meerdaagse
workshop te begeleiden waarin kinderen in Palestina tekenfilms leren maken.

 Stuur deze e-mail gerust door naar iedereen die mee zijn schouders zette onder de
Broederlijk Delenacties op school.

Vriendelijke groeten,

Myriam Philippens

2. Oekraïense vluchtelingen

De Stad Peer laat ons weten heel dankbaar te zijn voor de bijdrage aan het consortium
vluchtelingen Oekraïne.

3. Kinderkankerfonds



-schoolfeest

Het was een geweldig schoolfeest ! Dank voor jullie aanwezigheid en steun!

-Project Ruimte

Het waren leerrijke uitstappen naar het planetarium in Genk en de vliegbasis van Kleine Brogel!



-project High Five

Het fiets- en stapproject was een groot succes!Heel wat kinderen kregen een beloning! Het project

blijft volgend schooljaar doorlopen!



-T4T

Tijd voor Techniek! Dank aan WICO voor het uitlenen van materialen en de begeleiding door hun

oud-leerkrachten. De kinderen hebben een zaklamp, leeslampje en sfeerlichtje gemaakt!



- Belangrijke data

dinsdag 30/8/22: openschooldag van 17-19 uur

donderdag 1/9/22: start van nieuwe schooljaar en boekentaswijding

vrijdag 23/9/22: lokale verlofdag

zaterdag 1/10/22: Berensmultocht

woensdag 5/10/22: studiedag (kinderen vrij) en dag van de leerkracht

maandag 31/10/22- zondag 6/11/22: herfstvakantie

vrijdag 11/11/22: wapenstilstand , geen school

dinsdag 6/12/22: lokale verlofdag

maandag 26/12/22- zondag 8/1/23: kerstvakantie

woensdag 18/1/23: studiedag (kinderen vrij)

woensdag 8/2/23: studiedag (kinderen vrij)

maandag 20/2/23- zondag 26/2/23: krokusvakantie

maandag 3/4/23 - zondag 16/4/23: paasvakantie

zondag 23/4/23: eerste communie

zaterdag 13/5/23: schoolfeest

zondag 14/5/23: moederdag

donderdag 18/5/23: Hemelvaart , vrijdag 19/5/23: brugdag

zondag 21/5/23: Vormsel

maandag 29/5/23: pinkstermaandag

zondag 11/1/23: vaderdag


