Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 15 : donderdag 19 december 2019

Beste ouder(s),
Het eerste trimester van het schooljaar is voorbij
gevlogen. De kerstvakantie staat voor de deur. Het
schoolteam wenst u en uw familie fijne kerstdagen en
een goed 2020. De kinderen hebben genoten van de
sport- en techniekweek. Langs deze weg wil ik de
lesgevers, vrijwilligers en leerkrachten bedanken voor
het welslagen van deze week. Morgen worden alle
leerlingen nog eens feestelijk verwend met heerlijke
frietjes en om 15u. zijn jullie welkom op de
gezamenlijke dans waarmee we deze week zullen
afsluiten.
Verder moeten de grootouders van de kleuters
donderdagvoormiddag 23 januari al aankruisen in hun
agenda. De kleuters treden dan op tijdens het
grootouderfeest. Vrijdag 24 januari om 15u45 zullen ze
dit herhalen voor de papa’s en mama’s.
Groeten,
meester Luc
Kerstfeestje Kleuterproject
Vorige week woensdag was het heel gezellig in de
Broederkring. De ouders en grootouders van de
kleuters van juf Gina en juf Karen vierden er hun
kerstfeestje. Om te beginnen mochten alle kleuters

een kerstboompje schilderen en naar keuze versieren.
Er stond een prachtige fotobooth waar ze heel leuke en
grappige foto’s konden trekken. Als kers op de taart
stond er een heus buffet klaar. Het was allemaal
superlekker. Dank je wel ouders, grootouders en juf
Inky.

Toneel Pluche
Wat was het leuk, alle kleuters met de bus naar het
toneel. Gepakt en gezakt met een knuffel reden we
naar het Casino voor een leuke voorstelling.
Onze knuffels werden verzameld en nadien gekeurd of
ze wel zacht genoeg, aaibaar genoeg,…zijn.
Ze werden natuurlijk allemaal goedgekeurd.

Het was een heel leuke voorstelling en de kleuters
hebben ervan genoten.

Sponsorloop vzw “Help Brandwonden Kids”

Dinsdag werd de cheque van de sponsorloop
overhandigd aan de vzw ‘Help Brandwonden Kids’. Ze
waren zeer blij met het geschonken bedrag (€
4005,27) en verzekerden ons dat dat zeer goed
besteed zal worden!
Info
Kleuter
Maandag 6 januari 2019
- Instapdag nieuwe instappers.
Donderdag 23 januari 2019
- Grootouderfeest
Vrijdag 24 januari 2019
- Ouderfeest (optreden kleuters voor de ouders)
Lager
Maandag 6 januari 2020
- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4
Maandag 13 januari 2020
- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4
Dinsdag 14 januari 2020
- Toneel: 1ste en 2de leerjaar
Donderdag 16 januari 2020
- Bieb: 2de, 3a en 3/4
Dinsdag 21 januari 2020
- Toneel: 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Kleuter en lager
Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 tot
en met zondag 5 januari 2020.

- Let op: Er wordt enkel opvang voorzien voor
ingeschreven kinderen op maandag 23 december,
dinsdag 24 december (tot 14.30u.), donderdag 2
januari en vrijdag 3 januari 2020.

