
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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De Warmste Week! 

Nadat de lagere school haar best had 

gedaan tijdens de sponsorloop hebben 

afgelopen vrijdag onze kleuters hun 

beste beentje voorgezet. Ze hebben 

zich helemaal gegeven tijdens een 

omloop vol hindernissen ( kinderen met brandwonden 

hebben trouwens ook geen gemakkelijk parcours af te 

leggen). Hiermee kwam er ook een einde aan onze actie 

voor ‘Help Brandwonden Kids’. 

Dankzij de inzet van de leerlingen bracht de actie 

maar liefs €4005,27 in het laatje. 

BEDANKT ALLE  OUDERS, VOOR JULLIE MORELE 

STEUN EN GULLE GIFTEN!!! 

 

Verteltassen  

Dinsdag 19 november zijn leerlingen van het Inspiro-

college hun zelfgemaakte verteltassen komen 

voorstellen aan de kleuters van juf Karen en juf Gina.  



Verhalen zoals  ‘Jules past schoenen’, ‘Rikki wil een 

kerstboom’ en ‘De mooiste vis van de zee’ werden 

verteld en aansluitend werden er bijpassende 

spelletjes gespeeld. Onze kleuters hebben ervan 

genoten. 

 

     
 

Speelgoedinzameling! 

Omdat niet bij alle kinderen 

Sinterklaas of de kerstman 

zomaar langskomt, willen wij 

de vereniging Sint-Vincentius 

helpen. Zij verzamelen oud (geen kapot) speelgoed in 

om deze kinderen onvergetelijke feestdagen te 

bezorgen. Als jullie thuis nog speelgoed hebben liggen 

waar jullie kinderen uitgegroeid zijn of niet meer mee 

spelen, mogen jullie dit meegeven. Wij verzamelen al 

het speelgoed in de inkomhal van de lagere school. Op 

vrijdag 29 november zal het speelgoed opgehaald 

worden door een medewerker van Sint-Vincentius. 

Alvast bedankt voor jullie hulp!! 



Info 

Kleuter 

Woensdag 4 december 2019 

- Toneel: alle kleuters   

Vrijdag 20 december 2019 

- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en 

3-jarige kleuters   

Lager 

Vrijdag 29 november 2019 

- Laatste dag toetsenperiode 

Maandag 2 december 2019 

- Oudercontact lager 

- Toneel: 3de en 4de leerjaar 

- Schaatsen: 5a, 5/6 en 6a 

Dinsdag 3 december 2019 

- Oudercontact lager 

Donderdag 19 december 2019 

- Bezoek Bieb: 1a en 1b 

Kleuter en lager 

Donderdag 5 december 2019 

- Bezoek van de Sint 

Vrijdag 6 december 2019 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je 

kind  naar de opvang komt, moet je je kind ten 

laatste maandag 2 december inschrijven bij de 

opvangjuffen. 


