Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Sinterklaas bij de kleuters!
Maandagmorgen vonden we in de klas
een brief van de Sint.
Hij schreef dat hij het heel druk had
en dat zijn vriend, boer Jan,
aangeboden had om te helpen.
Wij mochten ook onze schoen zetten
in de klas.
Dinsdagmorgen vonden we wel gekke
dingen in onze schoen; spruitjes, bloemkool,
aardappelen, sla, selder, wortelen,…
Die boer Jan toch!!!!
Weet hij niet wat hij in de
schoenen moet stoppen??
Om hem te helpen hebben we
tekeningen gemaakt over wat er
eigenlijk in de schoen gestopt
moet worden.
Hopelijk doet hij het deze keer
wel goed.
Schaatsen
We hebben maandag een
heel leuke activiteit gedaan
om de toetsen af te
sluiten. Schaatsen!!!

In de Schaverdijn mochten we ons volledig uitleven. Dit
was de tweede keer dat we gingen schaatsen en het
liep toch al heel wat beter. Af en toe gingen we nog de
grond op, maar de anderen hielpen ons terug recht!
De leerlingen van 6A
Film ‘De Indiaan’
De leerlingen van het 3de en
het 4de leerjaar zijn maandag
naar de Casino getrokken om
naar de film ‘De Indiaan’ te
gaan kijken. De film ging over
Koos.
Koos is een jongetje dat als
baby vanuit Peru terecht
kwam bij zijn Nederlandse adoptieouders. Maar door
de onverwachte komst van een baby in het gezin,
merkte Koos al snel dat hij niet écht op zijn ouders
lijkt. Daardoor werd hij heel nieuwsgierig naar zijn
eigen identiteit. Waar ligt Peru? Hoe ver is dat reizen?
Hoe gedraagt ‘een Indiaan’ zich? Wat dragen Indianen?
Na heel wat doorstaan te hebben, komt hij erachter
dat het helemaal niet uitmaakt wat zijn ‘echte’ naam is.
Hij wordt nu omringd door mensen die erg veel van hem
houden en dat was uiteindelijk het belangrijkste voor
Koos.

Info
Kleuter
Woensdag 18 december 2019
- Uitstap Pretland Hasselt (alle kleuters)
Donderdag 19 december 2019
- Kijkdag nieuwe instappers
Vrijdag 20 december 2019
- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en
3-jarige kleuters
Lager
Maandag 9 december 2019
- Schaatsen: 3a, 3/4 en 4a
Donderdag 19 december 2019
- Bezoek Bieb: 1a en 1b
Kleuter en lager
Vrijdag 6 december 2019
- Pedagogische studiedag (geen school voor de
leerlingen).
- Kerstvakantie van maandag 23 december 2019
tot en met zondag 5 januari 2020. Let op: Er
wordt enkel opvang voorzien op maandag 23
december, dinsdag 24 december (tot 14.30u.),
donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari 2020.
Gelieve voor 16 december in te schrijven bij het
opvangteam!

