
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Sint Online! 

De Sint mocht dit jaar niet op bezoek komen in onze 

school. Dat vond hij helemaal niet zo leuk! Maar daar 

hebben we een mouw aan gepast. De Sint liet zijn 

computerpiet een verbinding maken met de klassen van 

de school. 

Alle klassen kregen door het internet de kans om hem 

even te spreken. En ja hoor! Het was de echte Sint die 

vanuit zijn werkkamer de kinderen toesprak. We 

kregen hem te zien op het grote bord in de klas! Hij 

liet de kinderen ook een kijkje nemen in zijn 

woonkamer.  Die was helemaal versierd met de 

tekeningen van onze leerlingen. Hij zei dat de 

gluurpieten geen stoute kinderen hadden gezien op 

onze school!   

Daardoor mochten we van hem in de klas ons bord 

zetten. Vrijdagmorgen vonden de kleuters in hun klas 

leuk speelgoed, een pakket voorleesboeken en de lagere 

schoolklassen kregen donderdag een mooi 

boekenpakket. De juffen en meesters kregen omdat ze 

altijd zo goed voor de kinderen zorgen een grote 

speculaaskoek! 

De pieten hebben we wel in het echt gezien! Ze kwamen 

aan de vensters kloppen en naar onze sinterklaasliedjes 

luisteren. 

Dank u wel, Sint en Piet, dat jullie toch tijd voor ons 



hebben kunnen maken en vooral bedankt voor de mooie 

cadeautjes! 

 

 
 

 



Zoeken naar kerstversiering in Houthalen 

De 5-jarige kleuters zijn op zoek gegaan naar 

kerstversiering in Houthalen. Ze maakten een 

wandeling en ze vonden dat de straten en winkels in 

Houthalen-Centrum mooi versierd zijn met lichtjes en 

kerstballen. 

De allergrootste kerstboom van Houthalen hebben ze 

gevonden op het John Cuppensplein. 
 

 

 

Info 

Kleuter en Lager 

Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot 

en met zondag 3 januari 2021 

- Er wordt opvang voorzien! Gelieve je tijdig in te 

schrijven! 


