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Drongen, 10 november 2022
NIEUWSBRIEF 11
week van ma 14 november tot en met vrijdag 18 november 2022

Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.

SCHEMA LESSEN LO
ma 14 november: kleuterturnen K3, K0; gym L1a, L5
di 15 november: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3
do 17 november: gym L3, L4, L1b; kleuterturnen K1, K2
vrij 18 november: Gym L6, L2; kleuterturnen K2-3, K2
KALENDER november 2022
vrij 11 november: wapenstilstand (vrije dag)
van ma 14 tot en met vrijdag 18 november: grootouderweek kleuterafdeling
zat 19 november: familie fotoshoot (organisatie: oudercomité)
ma 21 november: vergadering oudercomité
vrij 25 november: gezelschapsspellenavond (organisatie; oudercomité)
zat 26 november: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30)
Week van 14 november 2022: grootouderweek in de kleuterafdeling
De week van 14 november wordt dé grootouderweek in de kleuterafdeling op onze
school Van 14 t.e.m. 18 november kunnen de grootouders -weliswaar op afspraak!op bezoek komen in onze kleuterklassen. We maken het gezellig interactief, d.w.z.
dat de grootouders niet zomaar komen toekijken, maar de mogelijkheid krijgen
aangeboden om leuke activiteiten met de kleuters te ondernemen . Een fijne week
om naar uit te kijken!
Activiteiten georganiseerd door het oudercomité BS Mijlpaal
Op vrijdag 16 december organiseert het oudercomité in samenwerking met de
school het traditionele WINTERFEEST. Echter heeft het oudercomité de laatste
maanden van het kalender jaar nog wat extra’s in petto:
Zaterdag 19 november: familie fotoshoot
Op zaterdag 19 november krijgt u de mogelijkheid om gezinsfoto’s te laten
maken in ‘Studio Mijlpaal’. Een plekje reserveren in de fotostudio op onze
school kan via : http://calendly.com/mijlpaal
→ Z.O.Z.
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Vrijdag 25 november: gezelschapsspellenavond
Op vrijdag 25 november kan u deelnemen aan de gezelschapsspellenavond
(start 19u30). Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar:
oc.mijlpaal@hotmail.com
Meer info vindt u terug in de brief van het oudercomité, als bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Zaterdag 26 november : peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30)
Traditioneel organiseren wij voor ouders wiens kleuter nog dit schooljaar of in de loop
van volgend schooljaar de eerste pasjes zal zetten in onze kleuterafdeling, een
‘peuterkijkdag’. Hiermee bieden wij hen de gelegenheid om kennis te maken met de
juffen van de jongste kleuters (juf Jolien en juf Els) en met de werking van de school.
Afspraak in onze kleuterafdeling, in de klas van juf Jolien (paviljoen Merlijn) op
zaterdag 26 november (9u30-11u30). Kent u zelf nog ouders die voor hun kleuter(s)
op zoek zijn naar een fijne school? We verwelkomen hen graag!
Lagere afdeling: aankoop nieuwjaarsbrieven
In de lagere afdeling (L1-L6) worden de nieuwsjaarbrieven gezamenlijk aangekocht.
Het bestelformulier vindt u als bijlage terug.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

Beste ouders
Het oudercomité van basisschool Mijlpaal heeft tijdens de laatste maanden
van het jaar nog heel wat in petto op school.

OUDERCOMITÉ
BS MIJLPAAL
DRONGEN

Familie fotoshoot - zaterdag 19 november
Staat een leuke fotoshoot met je gezin al lang eens op je verlanglijstje maar komt het er nooit van? Of
heeft je gezinsfoto nood aan een update?
Reserveer nu nog je plekje in onze leuke kleurrijke fotostudio op de school.
Inschrijven kan via https://calendly.com/mijlpaal/fotoshoot

We plannen in maart 2023 nog een 2de fotoshoot maar dan trekken we naar de Bostorie! Laat het ons
ook al weten als je hiervoor interesse hebt.
Gezelschapsspellenavond - vrijdagavond 25 november
Op vrijdagavond 25 november willen we ouders, familie en vrienden samenbrengen op een gezellige
gezelschapsspellenavond. Breng je favoriete spel mee en speel dit eens met andere ouders. We openen
de bar om 19u30 en kijken uit naar een gezellige avond! Wie komt?
Om te weten wie interesse heeft om langs te komen, laat het ons weten via een mailtje. Zo kunnen we
inschatten hoeveel mensen we mogen verwelkomen op deze eerste editie.

Heb je nog een vraag of een voorstel, wij horen het graag.
Wil je helpen? Heel graag want het oudercomité kan nog extra helpende handen gebruiken! Laat maar
weten op oc.mijlpaal@hotmail.com

Winterfeest - vrijdag 16 december
Op vrijdag 16 december is iedereen weer van harte welkom voor een namiddag en avond sfeer en
gezelligheid. Kuieren tussen de kraampjes, een hapje en drankje links en rechts, doorlopend muziek en
veel warmte. Ook dit jaar weer met stip te noteren in jullie agenda! Meer info volgt!
Wil je graag helpen, laat het ons weten in een mailtje.

Met het Oudercomité willen we graag extra inzetten op het samenbrengen van ouders tijdens leuke
activiteiten. We broeden ook al op enkele ideetjes voor 2023.
Verdeling schoolfoto's
We verwachten dat de bestellingen van de schoolfoto's volgende week geleverd worden. Daarna
beginnen wij onmiddellijk met de verdeling. Meer info via de nieuwsbrief en whatsapp-groepjes van
jullie klas(sen). Bedankt voor alle bestellingen!
Een handje helpen?
Wil je graag helpen met het Oudercomité of je schouders onder 1 van de activiteiten zetten, laat het
ons zeker weten want alle hulp is welkom. Het zou jammer zijn als we enkele activiteiten niet kunnen
laten doorgaan.
Bedankt
Verder willen we het volledige schoolteam en jullie allemaal nog danken voor jullie steun tijdens al onze
vorige acties (o.a. verkoop van schoolfoto's, fluohesjes, wenskaarten, bloemen, ijsjes... maar ook jullie
komst naar het Ouderkaffee, schoolfeest, winterfeest enz...)
Elk jaar zijn we trots om de school de vele uitstappen van de kinderen, de Sint, de proclamaties, de
sportweek, het kleuterzwemmen, het schaatsen... maar ook de school-overkoepelende initiatieven zoals
de Bostorie, Strapdag en Drongen trekt aan de bel financieel én logistiek kunnen ondersteunen.
Vorig jaar konden we ook mee-investeren in de aanleg van het nieuwe amfitheater op onze school én
de buitenkeuken voor de kleuters! Heel trots maar ook dankbaar voor jullie steun en opkomst tijdens
de activiteiten.
We hopen jullie ook dit jaar zeker meerdere keren te mogen verwelkomen want alle steun is welkom!
Heb je vragen of leuke ideeën of wil je sponsoren? Laat het ons weten via oc.mijlpaal@hotmail.com.
Bedankt en tot heel binnenkort!
Oudercomité basisschool Mijlpaal Drongen

FAMILIE FOTOSHOOT
Studio Mijlpaal

19 november 2022

Vraagt die ene muur al lang naar een
originele foto van jouw prachtige gezin,
maar komt het er door 1001 redenen
nooit van? Tijd om er iets aan te doen!
Boek snel jouw plekje in de mobiele
fotostudio die naar de Mijlpaal komt en ga
voor die speciale herinnering in een
kleurrijk en uniek decor!

75 EURO - 15 MINUTEN SHOOT - 3 DIGITALE FOTO'S IN HOGE RESOLUTIE
MOGELIJKHEID TOT AANKOPEN VAN NIEUWJAARSKAARTJES, VERGROTINGEN EN AFWERKINGEN

Liever naar
buiten?

25 maart 2023

We herhalen dit concept nog een keertje in
het voorjaar, maar dan buiten in de natuur.
De Bostorie is de uitgelezen plaats voor een
vrolijke en ongedwongen fotosessie van jouw
gezin !

MEER INFO EN
RESERVATIES
Scan de QR-code of surf naar

https://calendly.com/mijlpaal/fotoshoot
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Drongen, 10 november 2022
Beste ouder(s)
betreft: aankoop nieuwjaarsbrieven
In de klas van uw zoon/dochter worden de nieuwjaarsbrieven gezamenlijk aangekocht;
dit aan € 0,80/stuk.
Gelieve ons via onderstaand bestelstrookje te laten weten hoeveel nieuwjaarsbrieven u voor uw
zoon/dochter wenst aan te kopen en voor wie ze bestemd zijn (ouders, oma, opa, meter, peter, …).
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om uw bestelling d.m.v. onderstaand bestelstrookje uiterlijk
maandag 21 november mee te geven aan uw zoon/dochter?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

BESTELSTROOKJE NIEUWJAARSBRIEVEN
Ondergetekende, ouder van ………………………………………………………………………………… (naam leerling) uit
……………………… (klas) bestelt hierbij ………………………….. (aantal) nieuwjaarsbrieven, bestemd voor de
volgende personen.
Aantal ex.
Ouder(s)
Mama
Papa
Grootouder(s)
Meter
Peter
Andere:
TOTAAL

Het totaalbedrag zal worden gefactureerd.

Bedrag in €

