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De toegang via de Kongoweg blijft ook voor alle mosselvrienden afgesloten.

MAANDAG 14 OKTOBER IS EEN VRIJE DAG

VOORLEESMAAND
In november na de herfstvakantie organiseert het oudercomité een voorleesmaand voor de peuters en de kleuters.
Indien mogelijk ook voor de leerlingen van
het eerste, op voorwaarde dat we voldoende voorlezers vinden en dat er voldoende
interesse is. Het voorleesmoment gaat
door elke woensdagvoormiddag vanaf
6/11 tem 27/11, met uitzondering van
20/11 door de pedagogische studiedag.
Het thema: de ruimte: planeten, UFO's, sterren, ruimtewezens, ...
Iedere voorlezer mag eigen verhaaltjes meebrengen.
Voor de peuters en kleuters gaat het om korte verhaaltjes (max 15 min).
Voor het eerste leerjaar denken we aan een dikker boek, waaruit dan
week na week verder voorgelezen kan worden.
Uurroosters moeten nog bepaald worden, dit in functie van de geplande
activiteiten op woensdagvoormiddag in november.

Het oudercomité is daarom op zoek naar

voorleesouders of voorleesgrootouders.
Voor meer info kunt u terecht bij Eva. eva.godefroidt@gmail.com

Om de actie te steunen gaan de kinderen van onze school zich sportief
inzetten. Maar ook sympathisanten
of ouders kunnen hun steentje bijdragen.
Lees meer in de brief die de leerlingen vandaag meekregen of
klik op de afbeelding.

SPEELGOEDINZAMELING
Actie oudercomité

Nog intact maar
overbodig geworden
speelgoed kan worden
weggeschonken.
Meer info op de
blog van het oudercomité.

Veldloop
Het werd een heel succesvolle veldloopeditie in Don Bosco. Zo behaalden onze zesdeklassers, zeg maar de Tornado Juniors, de beker voor de beste schoolploeg, want de klas kon de meeste plaatsen binnen de top tien bij
elkaar spurten.
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Hieronder alle top tien plaatsen van onze leerlingen. Een overzicht van alle resultaten kunt u terugvinden in de
gymzaal.
3de leerjaar jongens: Felix-Jan Coornaert 1ste , Nelson Dehullu 4de
4de leerjaar meisjes: Marie Amandels 2de
5de leerjaar jongens: Lucas Vervaecke 5de
6de leerjaar meisjes: Alexx Taveirne 3de, Yasmine Khaizourane 4de, Annabel Decramer
6de leerjaar jongens: Winter Seynaeve 3de, Matthew Ide 6de

GOUD + GOUD + GOUD
Een interview van Anaïs (L6) met Pieter-Jan, de spurtende medailleman (L3)

Felix-Jan wint drie keer achter elkaar bij de veldloop. Wat een prestatie!
Wat zou hij daar zelf van vinden?
Dag Felix-Jan, wanneer kreeg je interesse in veldlopen?
Dat begon verleden jaar, toen ik in het tweede leerjaar zat.
Hoe voelt het om kampioen te zijn?
Het voelt echt fantastisch om als eerste over de finishlijn te spurten. Ik
heb nu drie gouden medailles en die berg ik veilig op!
Wat vinden je ouders van jouw loopprestatie?
Mijn mama en papa zijn heel trots op mij!
Dat zijn wij allemaal, natuurlijk! En niet in het minst zijn klasgenootjes van L3!
Van harte proficiat, Felix-Jan!
De laatste van de vier veldlopen is op woensdag 16 oktober in Wevelgem!

Vrije dag

Reporter Anaïs en Felix-Jan

