
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

De voorbije dagen zijn velen van jullie weer langs geweest voor de 

oudercontacten. Fijn dat jullie hier opnieuw tijd voor gemaakt 

hebben! Wij staan er nog steeds op om het rapportje niet zo maar 

mee te geven met de leerlingen. Het verhaal achter het rapport en 

de punten is ook heel belangrijk, dat vertellen wij graag live. 

 

Nu kijken wij stilletjes uit naar de vakantie die eraan komt. 

Doordat de toetsenperiode er nu al opzit, kunnen wij tijd maken om 

het kalenderjaar min of meer zonder druk af te sluiten. Wij 

hebben tijd om de nieuwjaarsbrieven te schrijven en wij maken 

straks weer tijd voor onze gekende “sport- en cultuurweek”. Met 

als afsluiter onze gekende frietjesdag. Het wordt opnieuw een 

week waarin wij heel wat leuke dingen gaan doen. Daar horen jullie 

snel weer meer van. 

Vandaag  (donderdag) kregen wij daar al een voorsmaakje van. 

MadScience kwam namelijk vanmorgen een wetenschapsshow geven 

in onze school. Het was een leuke show waarin de kinderen 

geprikkeld werden om wetenschap te ontdekken. Als je kind dit 

superleuk vindt, dan hebben wij goed nieuws. In de loop van de 

volgende week begint Mad Science aan een lessenreeks die aansluit 

op onze schooluren. Het is niet goedkoop, maar je kan het aanbod 

terugvinden in de flyer die wij doorstuurden.  
 

Op dit momenten zijn er heel wat klassen waar veel leerlingen 

afwezig zijn. In het eerste waren woensdagmorgen maar 10 van de 

40 leerlingen aanwezig, ongezien! Wij zullen hier zeker rekening 

mee houden. Het heeft geen zin om dan nieuwe leerstof te brengen. 

Wij hopen erop dat ze snel weer terug zijn, verzorg ze maar heel 

goed! 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 



 

 
 

Info 

 

maandag 12 december 2022 

schaatsen voor het 3de en het 4de 
 

dinsdag 13 december 2022 

 

woensdag 14 december 2022 

10.00 kleuterproject k5a en k5b 
 

donderdag 15 december 2022 

huiswerkklas 1ste leerjaar 
 

 


