
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Als je dit leest zijn de toetsen eindelijk voorbij! Morgen gaan de 

toetsenbundels mee naar huis,  volgende week is het tijd voor de 

eerste oudercontacten. 
 

Vanmorgen was de Sint op bezoek. Een prachtige voormiddag werd 

het met dansjes, liedjes, gedichtjes, heel veel tekeningen,… Zelfs 

de grootste kapoenen van het zesde zetten hun allerbeste 

dansbeentjes voor. Imani en Emile dansten vooraan de 

perpernotensamba heel enthousiast mee. 

De jongste kleutertjes gingen met de Pieten aan het klimmen in de 

turnzaal, dat leverde ook prachtige momenten op. Bedankt lieve 

Sint voor de leuke voormiddag en de lekkere snoepjes! 

 

Vanmiddag werd ik plots uitgenodigd als jurylid in de klas van juf 

Mirem. Daar hadden de kinderen de opdracht om een moskee zo 

goed mogelijk na te bouwen. De bouwstenen waren wafeltjes, 

komkommer, granaatappelpitjes, meloen, … het was een 

verschrikkelijke opdracht voor mij. Er zaten echt wel 

prachtexemplaren tussen. En het rook superlekker. Wat een leuke 

activiteit! Ik heb toch een winnaar aangeduid, als je wil weten wie 

dat was, moet je dat even vragen aan de kinderen van het derde 

leerjaar! 

 

Op vrijdag 23 december houden wij onze jaarlijkse frietjesdag, 

dan eet iedereen ’s middags … frietjes op school. Maar dit jaar 

willen wij ook de ouders uitnodigen voor de afsluiter. Vanaf drie uur 

zijn jullie dan ook welkom op de speelplaats. Misschien moeten je 

die datum nu al prikken in je agenda! 
 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 



Info 

 

maandag 5 december 2022 

oudercontacten lagere school 

schaatsen voor het 5de en het 6de 
 

dinsdag 6 december 2022 

oudercontacten lagere school 

 

woensdag 7 december 2022 

vandaag GEEN kleuterproject 
 

donderdag 8 december 2022 

wetenschapsshow voor de lagere school (op school zelf) 

huiswerkklas 1ste leerjaar 
 

vrijdag 9 december 2022 

Als het weer het toelaat, gaan wij nog eens voor een wieltjesdag! 

 

 

 

 

 


