Nieuwsbrief oktober 2022
 Belangrijke data deze maand
04/10 L1 medisch onderzoek in CLB Schuman
05/10 L4 medisch onderzoek in CLB Schuman
05/10 dag van de leerkracht
07/10 L6 activiteit aan Luxemburgplein
07/10 leerlingenraad
11/10 L3/L4 activiteit in GC Elzenhof
11/10 infoavond “Lezen” in L1
11/10 infoavond “Naar het secundair onderwijs” in L5/L6
17/10 L2 activiteit in GC De Maalbeek
18/10 L5/L6 activiteit in Bozar
21/10 wenmoment in peuterklas voor instap november
21/10 L6 medisch onderzoek in CLB Schuman
21/10 fuif oudercomité
31/10-4/11 herfstvakantie

 Nieuws uit de school
Kledingstukken
Onze verzameling verloren spullen en kledingstukken wordt weer dag na dag groter aan de
schoolpoort.
Mogen we u vragen om kledingstukken, brooddozen, fruitdozen,… van naam te voorzien
aub?
Zo weten we makkelijker aan wie we de gevonden spullen kunnen terug bezorgen. Zowel voor u,
als voor ons veel fijner. Alvast bedankt.

 Nieuws uit het oudercomité
De naschoolse activiteiten zijn zo goed als allemaal gestart! Een team van vrijwilligers heeft
hard, maar met plezier gewerkt aan dit programma. Hier en daar gaat er nog wel eens iets mis,
maar we rekenen erop dat alles weldra op rolletjes loopt!
Nog even geduld... de kalender is er bijna. En hij is het wachten meer dan waard!
Terug van even weggeweest... de fuif! Voor zij die het niet (meer) weten: voor covid-19 feesten
moeilijk maakte, was er in oktober een dansfeest voor de kinderen en alle ouders. Die traditie
pikken we terug op. We voorzien drank eten en goeie muziek! Schrijf vrijdag 21 oktober al in je
agenda! We beginnen al om 16u.
Generaal Capiaumontstraat 73
1040 Brussel
tel.02 646 22 97 | fax 02 640 25 36
bs.etterbeek.regenboogje@g-o.be | www.regenboogje-etterbeek.be

Hou schoolmuren, -deuren en je inbox in 't oog voor meer info!

 Nieuws uit Brede school Domino
Zaterdag 15/10 Opening van de fietsbieb in het gloednieuwe huis van de Mobiele Activiteit
Jachtlaan 231, 1040 Etterbeek
Zaterdag 22/10 Play-Café Halloween
Oktober: het uitgelezen moment om samen te griezelen!
GC De Maalbeek I 10:00-12:00 I 0-4 jaar
Gratis, maar inschrijven verplicht via tickets.vgc.be/demaalbeek
Zaterdag 22/10 Verwendag bibliotheek
Het hele gezin is welkom in de bib om zich eens goed te laten verwennen.
Bibliotheek Etterbeek I 10:00 – 13:00 I Gratis
Zaterdag 29/10 Workshop robo-rups
Maak een robo-rups in deze workshop! We laten je spanrups pneumatisch aandrijven waardoor hij
als een echte rups beweegt!
Bibliotheek Etterbeek I 10:00-13:00 I 6 - 12 jaar
Gratis, maar schrijf vooraf in op info@bibliotheeketterbeek.be of in de bib zelf

Vriendelijke groeten,
Nancy Nuyts
directeur
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