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Een week vakantie
midden in de herfst.
Tijd voor een boswandeling,
tijd voor een kerkhofbezoek.
Stilstaan bij onze overledenen,
de mooie momenten
èn de trieste momenten,
alle momenten
waard om te herinneren.

Tomas Bruyland, website: bezinningsteksten.wordpress.com

Herfstvakantie van zaterdag 30 oktober t.e.m. woensdag 11 november 2020
Zoals iedereen via de media vernomen heeft, duurt de herfstvakantie van zaterdag 31 oktober t.e.m. woensdag 11
november. Deze verlenging van de vakantie is een uitzonderlijke maatregel. 🍁🍂
Het is een goed idee om ook zelf de media te blijven opvolgen tijdens de herfstvakantie.
We hebben jullie verduidelijkt dat je voor opvang via de gemeente deze week kon inschrijven.
Heb je nog problemen dan kan je eventueel contact opnemen met de jeugddienst van de gemeente Grimbergen.
Je kan bellen: 02 260 12 69 of mailen: jeugd@grimbergen.be
Geen ontbijt op zondag 6 december, WEL OP ZONDAG 31 JANUARI 2020
Aangezien andere verenigingen onze ouderraad op snelheid gepakt hebben, besliste de werkgroep van de
ouderraad om het voorziene ontbijt van zondag 6 december te verplaatsen naar zondag 31 januari 2021.
De andere verenigingen hebben al een jarenlange traditie. Daarom is het wijzer om uit hun vaarwater te blijven.
De kerstrozenverkoop gaat door zoals voorzien: op woensdag 9 december kan je een mooie kerstroos op school
komen afhalen. Met de opbrengst hiervan kopen we twee nieuwe microfoons en ander ICT-materiaal aan voor de
school. We starten met de bestellingen op maandag 23 november.

REMINDER voor het eetfestijn – take away
Op zaterdag 14 en zondag 15 november vindt het jaarlijks eetfestijn van de Cirkel plaats. Gezien de
coronamaatregelen, wordt het dit jaar een take-away! Je kan een lekkere maaltijd gaan afhalen in het POC. De
ouderraad zet zijn beste chefs aan de kookpotten.
Gelieve - liefst digitaal - je bestelling door te geven aan de ouderraad.

De deadline voor de bestellingen is zondag 8 november 2020.
 Je kan hieronder de QR-code scannen.
 Je kan via deze link bestellen: https://forms.gle/5BDfQrXNgMf9J5ML6
Voel je vrij om deze communicatie verder te verspreiden!

Zwembad Grimbergen gesloten
Weer een aanpassing voor het zwemmen. Vanaf woensdag middernacht sloten alle zwembaden in Vlaams-Brabant.
Het schoolzwemmen kan dan ook niet doorgaan voor onze leerlingen tot de kerstvakantie!

Geniet allemaal goed van de herfstvakantie.
Verzorg jezelf en al je naasten!

