December: schooljaar 2015- 2016

Beste ouders,
December is traditiegetrouw een feestmaand voor groot en klein. Voor onze kinderen in ieder geval
een leuke periode om naar uit te kijken. Eerst mogen zij de Sint verwelkomen en nadien genieten van
een gezellige kerstsfeer.
In onze school staat er alvast een adventskrans in elke klas!
Deze brief is ook terug te vinden op onze website.

Op de agenda:

Zondag 29 november
maandag 30 november
vrijdag 4 december
vrijdag 11 december
maandag 14 december
dinsdag 15 december
woensdag 16 december
donderdag 17 december
vrijdag 18 december

eerste zondag van de advent
zwemmen
Sint op bezoek in onze school
koeken gaan mee naar huis
toneelvoorstelling voor het 3° leerjaar
zwemmen
5° leerjaar op uitstap
Wespenestje gesloten
openklasdag peuters
oudercontact
algemene vergadering ‘raad van bestuur’
rapport
kerstbezinning in de kerk
film voor alle klassen

maandag 21 december

begin van de kerstvakantie

vrijdag 25 december

Kerstmis

vrijdag 1 januari
zondag 3 januari

Nieuwjaar
einde van de kerstvakantie

maandag 4 januari

instapdag kleuters

Wist je dat …


we in de kleuterschool een stoomboot hebben met heel veel pakjes in!



de kinderen van de derde kleuterklas witloof aan het kweken zijn?



onze kinderen van het 1° leerjaar al goed kunnen lezen! Onder de kerstboom mag er nu een
pakje komen met daarin een leuke leesboek.



wij heel veel koekjes verkocht hebben ten voordele van de openluchtklassen! Wij danken
iedereen voor de grote inzet. De koeken gaan mee op vrijdag 11 december.



de ouderraad op 27 november traditiegetrouw een quizavond organiseerde. 28 ploegen
namen het tegen elkaar op. Wij willen iedereen danken voor de sportieve deelname. Erwin
willen wij van harte danken en feliciteren voor het maken van deze prachtige quiz.



de Sint onze school komt bezoeken op vrijdag 4 december. Samen met onze kinderen kijken
wij al uit naar zijn komst.

Mededelingen:


De winter staat voor de deur en ’s morgens is het soms nog donker om naar school te komen.
Daarom doen wij een oproep om een fluo hesje aan te doen! Zeker de kinderen die met de
fiets naar school komen. LAAT JE ZIEN!



Graag nodigen wij jullie allemaal uit op het oudercontact van woensdag 16 december. Voor
meer info verwijzen wij graag naar onze uitnodiging.



Op 4 december krijgen wij geschenkjes van de Sint. Wij danken de ouderraad om de Sint de
gelegenheid te geven zoveel cadeautjes te brengen.



Eind volgende week gaan de lekkere koekjes mee naar huis. Indien je een grote bestelling
hebt, is het aangewezen om eventjes de school binnen te komen om te helpen dragen. Deze
lekkernij kan ook nog aangekocht worden tijdens het oudercontact van woensdag 16
december. Wij danken voor de steun!



Onze kerstbezinning gaat door in de kerk op vrijdag 18 december. Voor onze leerlingen van
de lagere school om 9.00u en voor onze kleuters om 10.45u. Ook ouders en grootouders zijn
van harte welkom om samen met ons te danken en te vieren.



De winter is in het land. Mutsen, sjaals en handschoenen worden boven gehaald. Mogen wij
vragen dit alles te voorzien van een naam. Op die manier kunnen wij de verloren kledij terug
bezorgen en de verloren voorwerpen beperken.



Door een onvoorziene wissel binnen de scholengemeenschap zal juf Tinneke Heylen
deeltijds terug komen werken in onze school. Juf Sofie (3° kleuterklas B) deelt vanaf deze
week haar klas met juf Tinneke.

Luizen:
Deze diertjes werden terug gesignaleerd in onze school. Mogen wij vragen de haren van je kind na te
kijken en te behandelen indien nodig!

Wij wensen iedereen fijne eindejaarsfeesten!

