1 november 2017
Beste ouders,
De eerste periode van het schooljaar zit er al op. Voor velen van ons is dit echt voorbijgevlogen.
In het zesde leerjaar startte het First Lego League - project. Aan de voorstelling van het project moet er nog wat gesleuteld worden en de
missies die door de zelf geprogrammeerde legorobots worden uitgevoerd, zijn al aardig om te bekijken. Nu maar hopen dat tijdens de
Limburgse finale op 24 november in Hasselt alles even goed zal verlopen. In ieder geval werd er hard gewerkt en is de motivatie zeker
aanwezig.
Op woensdag 25 oktober gingen verschillende ouders samen met de kleuters op stap in de groene omgeving van Beukenberg. Iedere
donderdagnamiddag gaan de peuters en de 1ste kleuterklas op stap in de omgeving van de school. Wil je hieraan deelnemen, kom dan gerust
langs. De boeiende wandelingen in de natuur zijn een verrijking voor klein en groot. Dit kadert natuurlijk in het teken van MOS.
De komende zeven weken zal er weer heel wat werk verzet worden zodat onze kleuters en leerlingen weer een stapje verder staan in het
bereiken of nastreven van leerplandoelstellingen, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Verder in deze nieuwsbrief willen wij uw
aandacht vestigen op wat er deze maand nog allemaal in de kijker staat ...

11 november Wapenstilstand
Zaterdag 11 november is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste
Wereldoorlog In België wordt sinds 1922 ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de
Koning, de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het Graf van de onbekende
soldaat, eerst om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar nadien
ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.

Schoolraad
Nieuwe verkiezingen voor de ‘Raad van Bestuur 2018-2022
Op 15 november worden er verkiezingen georganiseerd binnen de schoolraad.
Er zijn veertien kandidaten.
Wij houden jullie zeker op de hoogte.

Sportactiviteiten
Woensdagnamiddag,29 november 2017 : badmintoninitiatie voor leerlingen van het derde, vierde,
vijfde en zesde leerjaar in sporthal KTA .
De leerlingen kunnen zich voor deze activiteit inschrijven

Parking kunstonderwijs
De parking van het kunstonderwijs mag voor kortstondig parkeren gebruikt worden.
Indien u hier parkeert, wordt de straat een beetje ontlast van het verkeer.
Zeker ’s avonds heerst er een drukte in de straat.
Bedankt om hieraan mee te werken.
Komt uw kind te voet of met de fiets. Gebruik een fluo hesje of draag reflecterende kleding.

Fruit op school
Hartelijk dank aan ouders en oma’s die op donderdagvoormiddag steeds paraat staan om het fruit te schillen
en te verdelen

Jong ontmoet oud
Op dinsdagnamiddag , 24 oktober gingen de leerlingen van het 3de leerjaar voor de eerste keer op bezoek in het Seniorenhof.
Samen werden er weeral leuke activiteiten georganiseerd.

Opening nieuwe school
Op woensdag 22 november staat onze tweede vergadering gepland. Samen met de ouders willen wij de opening voorbereiden. Beschik jij ook
over organisatietalent, bruis je van ideeën,… kom dan zeker langs. Wij starten om 20.00u.

Nieuwe leerlingen :
Meteen na de herfstvakantie komen er zes kleuters bij.
Welkom Loresa, Matheo, Jassica Jot, Kyle , Femke en Adriaan.
Wij zullen ons beste beentje voorzetten om ervoor te zorgen dat jullie een fijne schooltijd in Merlijn gaan
beleven en dat jullie en jullie ouders zich gauw thuis zullen voelen.

Sinterklaas op bezoek :6 december
Wij verwachten Sinterklaas op 6 december. Alle kinderen zijn welkom.
Wij moeten de aantallen echter kunnen inschatten.
Komt uw kleintje ook een bezoekje brengen die dag, dan zijn jullie zeker welkom.
U ontvangt van ons een inschrijfstrookje, gelieve dit aan uw kind mee te geven
.

Schooltoelagen 2017- 2018 voor kleuter- en lager onderwijs

Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 kan u tot uiterlijk 31 mei 2018 een
studietoelage voor uw kinderen aanvragen.
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat en wij helpen u graag bij het
invullen, (‘s woensdag tussen 9.00 en 11.00u)
Voor meer informatie kan u ook surfen naar www.studietoelagen.be

Met vriendelijke groeten,

Marleen Creyf
Directie GO! BS Merlijn

directeur

Activiteiten voor de leerlingen in de maand november.(afhouding van deze bedragen via de
maximumfactuur)

Wanneer ?
10-11-2017

Wie?
6de leerjaar

Wat?
Bezoek bibliotheek

Kostprijs?
Gratis

09-11-2017
16-11-2017
23-11-2017
20-11-2017

2de leerjaar

Zwemmen

Telkens €3.50

16-11-2017

5de en 6de leerjaar

Zorg voor de natuur.

Gratis

7-11-2017

5de leerjaar

Bezoek bibliotheek

Gratis

21-11-217

1ste en 2de leerjaar

Toneel in de Velinx
“Orkaan”

€1,50

24-11-2017

4de leerjaar

Bezoek bibliotheek

Gratis

5de en 6de leerjaar

