
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Vorige week sloeg de “griep” toe bij de leerlingen, in sommige 

klassen was meer dan de helft van de kinderen afwezig. Nu lijkt dit 

overgeslagen te zijn naar het personeel. Met veel gepuzzel krijgen 

wij de klassen nog bemand. Als je ons telefonisch wil bereiken, 

moet je soms wat geduld hebben. Er is niet altijd iemand op het 

secretariaat, waarvoor onze excuses. 

 

Volgende week is het een speciale week voor onze leerlingen. Onze 

sport-en cultuurweek komt er aan! Er staan zo veel leuke dingen op 

het programma. 

Wat dacht je van ontwerpen en programmeren met lego, een 

voetballes van een ex-leerling die het tot profvoetballer schopte, 

dansles van een hippe dansjuf, een initiatie aikido, een tornooitje 

basket of netbal, lasershooting, air-track,… eigenlijk te veel om op 

te noemen. 

Oh ja, er gaat ook nog een mini-WK door met gemixte ploegjes, de 

finales van dat tornooitje spelen wij op vrijdagvoormiddag. 

Vrijdagmiddag smullen wij dan van de frietjes en de hamburgers en 

vrijdagnamiddag … 

zien wij u graag op ons eerste winterfeestje! Gisteren kreeg u 

hiervoor een uitnodiging. Vrijdag doen wij allemaal samen een 

dansje en zal er van alles te koop worden aangeboden. 

Knutselwerkjes, drankjes, … Het kan best een gezellig winterdorpje 

worden op onze speelplaats! Als je je kind(eren) komt afhalen kan 

je deelnemen aan dit leuke feestje! Tot dan ? 

 
 
 

Feestelijke groeten, 

meester Johan 

 



Info 

 

maandag 19 december 2022 

start van de sport- en cultuurweek 
 

dinsdag 20 december 2022 

 

woensdag 21 december 2022 

10.00 kleuterproject k5a en k5b (kerstfeestje) 

 
 

donderdag 22 december 2022 

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

vrijdag 23 december 2022 

finales WK-voetbaltornooi 

frietjesdag (Iedereen eet ’s middags op school!) 

Winterfeest vanaf 15.00 uur 

 

 

van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari: 

KERSTVAKANTIE !!! 

 

 
 

 


