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

Editie 14 : donderdag 17 december 2020

Beste ouder,
Het eerste trimester van het schooljaar is voorbijgevlogen. De kerstvakantie staat voor de deur. Het
schoolteam wenst u en uw familie fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2021.

Met vriendelijke groeten,
meester Luc

Een kwartier lezen.
Net als vorig schooljaar, wordt er ook nu weer vlijtig
gelezen in de klassen. De leerlingen beginnen ’s morgens
hun dag door een kwartier lang in een leesboekje te
lezen. Omdat een bibliotheekbezoek nog niet coronaproof kan worden georganiseerd, stelt de bib
boekenpakketten ter beschikking.
Die boeken sluiten echter niet altijd aan bij het niveau
of de interesses van de leerlingen.
Maar ook daar vinden we een oplossing voor. Zo trok
meester Wim aan het begin van deze week met de
bibboeken van zijn klas naar de bibliotheek en
verzamelde daar een nieuwe vracht leesvoer voor zijn
klas. Niveauleesboekjes op het juiste niveau,
informatieve boeken over Fortnite en Star Wars, over
knutselen en over de natuur. Er zit zelfs ergens een
moppenboek tussen. Keuze genoeg om enkele weken
verder te kunnen.

Geen sport, geen cultuur, geen frietjes, geen nood!
Onze oudere leerlingen zijn inmiddels gewoon dat in
deze laatste week voor de kerstvakantie een hoop
bijzondere activiteiten doorgaan. Sporten, koken,
cultuur opsnuiven, extra werken aan techniek. Dat zit
er dit schooljaar eventjes niet in, vanwege die
vervelende maatregelen. Ook naar frietjes kunnen we
voorlopig fluiten.
Maar niet getreurd. Het schooljaar duurt nog lang en
uitstel is geen afstel. Dus wie weet kunnen we op het
einde van het schooljaar wel zo’n toffe week
organiseren.
Wie niet zo lang kan wachten, mag zich wenden tot de
plaatselijke frituur.
Knutselideetje voor in de kerstvakantie.
Druk een kartonnen rolletje (toiletpapier of
keukenpapier) plat en knip er een strook van 1 cm af
zodat je een kartonnen ring overhoudt.
Knip stroken dik wol van ongeveer 30 cm en vouw die
dubbel.
Haal de kant met de lus door het ringetje. Haal de
uiteindes door het lusje en trek stevig aan.
Doe dit zo vaak als nodig is om heel het ringetje te
bedekken.
Haal alle lusjes door het ringetje en bind ze bij
mekaar, knip de eindjes kort om een pomponnetje te

maken. Nu heb je een leuk mutsje om je kerstboom mee
te versieren.
Lukt het niet zo goed? Kijk dan op deze link :
https://www.youtube.com/watch?v=R59Do53Qoik

Dop je mee voor het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden (BCG)?
In de gang, naast de deur van klas 2A, staat nog altijd
een grote kartonnen doos. Hierin verzamelen we plastic
doppen. Die worden gesorteerd en gerecycleerd. Ze

maken er onder andere meubels van. De opbrengst van
die doppen gaat naar het opleiden van blinde geleide
honden. Zoek je een leuke bezigheid in de vakantie?
Draai dan maar even alle doppen van de plastic flessen
die in de PMD-zak zitten en breng deze mee naar
school. Elke dop telt.

Info
Kleuter
Maandag 4 januari 2021
- Instapdatum nieuwe instappers
Kleuter en Lager
Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot
en met zondag 3 januari 2021
- Er wordt opvang voorzien van maandag 21
december tot en met woensdag 23 december voor
op voorhand ingeschreven kinderen!

