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VOLG ONZE  SCHOOL

Op onze eigen Facebookpagina
geven we regelmatig een inkijkje op

onze schoolwerking. Denk aan:
mooie foto’s van creatieve

uitspattingen van kinderen of een
nieuwsupdate, de jarigen van de

week,... . Het loont echt wel de
moeite om ook daar onze school in

beweging te ontdekken!

Kortom: genoeg te beleven.
Liken en volgen. 

Volg jij ons al op Instagram? 
Sinds een tijdje zijn wij namelijk ook

daar te vinden! Volgen via
Instagram.com/taborbellem

SCHOOLFOTOGRAAF

Aandacht: de schoolfotograaf liet ons
weten dat de genomen schoolfoto's
(ook met broers en/of zussen) nog

kunnen besteld worden tot 
ten laatste vrijdag 2 oktober 2020. 

Na deze datum worden geen
bestellingen meer aanvaard.

In de week van 5 oktober worden de
bestelde foto's op school geleverd en

met uw kind meegegeven. 

Nieuwsbrief - Tabor Bellem
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MAD SCIENCE KOMT TERUG!

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap
en techniek cursus terug verzorgen op onze
school. De kinderen gaan tijdens de cursus aan
de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De cursus zal starten om 5 januari
2021 en omvat 6 lesmomenten van telkens 60
min. Binnenkort krijgt u alle nodige info in de
boekentas van uw kind(eren). 

STILL MAGAZINE

Ongeveer een half jaar geleden ging de
lockdown in. We vielen letterlijk en
figuurlijk ‘stil’. Scholen dicht, telewerk,
winkels gesloten, hobby’s opgeschort.
Het was een vreemde, angstige en voor
veel mensen ook pijnlijke periode. En
ook voor onze scholen, leerlingen en
leerkrachten was en is het wennen.
Afstandsonderwijs, mondmaskers, pijlen
en handgel. Maar desondanks,
gebeurden er ook heel wat mooie
dingen. Kinderen die hinkelden, skaten,
stepten en tolden op het voetpad. Buren
die weer met elkaar praatten, gezinnen
die wandelden langs paden waar ze
anders nooit kwamen. Een papa die
samen met zijn kleuter anderhalf uur de
tijd nam om een bakje wortelen te
schillen. Leerkrachten die met
werkblaadjes rond fietsten, jongeren die
applaudisseerden uit het venster en
oma’s die mondmaskers stikten aan de
lopende band. Verstilling, verbinding en
engagement. 

Nu we bijna de eerste maand van dit
bijzondere schooljaar achter ons
hebben, willen we je graag Still
aanbieden. Een magazine over
verstilling, verbinding en engage-
ment om even ‘Still’ te vallen, alleen
of samen met je zoon of dochter. Je
weet dat wij als Broeders van Liefde
de hele mens voor ogen houden in
alles wat we doen en meer dan ooit
is dit een tijd om te verbinden en om
ons te laten inspireren. Via onze
schoolwebsite kunt een gratis
exemplaar aanvragen.

BELANGRIJKE DATA

30/09 Pedagogische studiedag - Kinderen vrijaf
01/10  Startvergadering natuurouders om 19 uur
05/10 Facultatieve verlofdag - Geen school
22/10 Kleuteropendeur - Nieuwe instappers

Volg ons ook op


