
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 14 : donderdag 11 december 2019 

 

 



Sint op bezoek! 

 

   
 

Vorige week donderdag was het eindelijk zo ver. De 

Sint bracht een bezoekje aan onze school. Ook zijn 

goede vriend, boer Jan, was meegekomen. Boer Jan 

zorgde voor de nodige aandacht door maïs uit te delen 

aan de kleuters.  

Bij de jongste kleuters gingen de Pieten mee turnen. 

De oudste kleuters mochten mee met de kinderen van 

de lagere school. Ze zongen mooie liedjes en dansten 

samen met de Pieten. 

Juf Mie, meester Gert en meester Wim speelden naar 

jaarlijkse traditie een prachtig poppenspel. 



Later die dag werden de kleuters ook nog verrast met  

speelgoed voor de klas. 

Het was een onvergetelijke dag. Tot volgend jaar, lieve 

Sinterklaas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode mijters en de Zwarte Pieten maakten snel 

plaats voor het groen en de geur 

van echte sparrenbomen. 

Elke klas zocht een mooie spar uit 

om een echte kerstsfeer te 

creëren in de klas.  

Nu wordt er hard gewerkt aan 

prachtige nieuwjaarsbrieven voor 

de liefste mensen van de wereld . 

 



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 16 december 2019 

- Dansinitiatie: 1a, 1b, 2a, 2b en 3a 

- Boksinitiatie: 4a, 3/4, 5a, 5/6 en 6a   

Dinsdag 17 december 2019 

- Surviving: 1a, 1b, 2a, 2b en 4a 

- Inline skaten: 3a, 3/4,  

- Uitstap Cosmodrome: 5a 

- Netbal: 5/6 en 6a 

Kleuter en lager 

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! 

 


