
December 

Tijdens de laatste maand van 2018 gebeurt er nog heel wat op onze school. Op 6 december brengt 

de Sint een bezoek aan onze school. We kijken er natuurlijk heel erg naar uit om dit met alle kinde-

ren te vieren. Tijdens de advent staan we opnieuw stil bij Welzijnszorg. Aan de hand van het verhaal 

van Robby verkennen we de armoedeproblematiek in onze samenleving. We kijken met de kinderen 

ook uit naar Kerstmis. We nodigen iedereen uit naar de adventsvieringen in de kerk op zondag 9 en 

23 december om 9.00 uur. De laatste weken maken we elk jaar opnieuw tijd om onze nieuwjaars-

brieven te schrijven. Het teken dat 2019 heel dichtbij komt!  

Music for life  

We doen opnieuw mee! We willen graag Feestvarken vzw steunen met onze actie. We draaien op-

nieuw jullie favoriete nummers op onze school voor een kleine bijdrage.  Hiervoor geven we binnen-

kort een briefje mee. Denk gerust al even na welk nummer jullie graag willen horen! Feestvarken 

vzw kwam zich dit jaar voorstellen op onze school. Zij zetten zich in om verjaardagspakketten sa-

men te stellen voor kinderen bij wie een verjaardag vieren niet evident is. Via OCMW’s bezorgen zij 

die kinderen een pakket met een geschenk en alles om een feestje te kunnen organiseren.  

 

 

 

 

Geen zwemmen in 2018 

De renovatiewerken in het zwembad van Zomergem lopen vertraging op. Hierdoor zullen we niet 

meer kunnen gaan zwemmen in 2018. We kregen bericht dat het zwembad open gaat in 2019. Dan 

zal de derde graad nog 3 keer kunnen gaan zwemmen. We houden jullie op de hoogte.  

Helm Op Fluo Top 

We zien ’s morgens heel wat fluohesjes en fietshelmen aan de schoolpoort! Chapeau voor alle in-

spanningen. Samen kunnen we onze kinderen bewust maken van het belang om beiden steeds te 

dragen.  

Werken parochiezaal 

De aannemer is begonnen met de werken aan de parochiezaal. Hopelijk kunnen we samen met jullie 

aandachtig zijn voor een veilige schoolomgeving!    

Tuinbank gezocht 

We zijn op zoek naar een tuinbank in goede staat om op onze speelplaats te zetten. We willen toch 

graag even polsen of er bij iemand één is, die gemist kan worden. Ze is welkom op onze school!   

Ophalen gebruikte batterijen 

We zetten opnieuw een verzamelton beneden in de gang voor gebruikte batterijen. Wij kunnen deze 

laten ophalen en ontvangen hiervoor punten. Daarmee kunnen we toffe spullen voor de school kie-

zen. Alle gebruikte batterijen zijn dus heel erg welkom!   
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Kerstmarkt Oostwinkel 

Samen met het ouderco-

mité hebben we een 

kraampje op de kerst-

markt op zaterdag 8 de-

cember. De kerstmarkt 

start om 17.00 uur. Je 

vindt er ons met lekker 

schepsnoep, grote lolly’s 

en leuke knutselwerkjes. 

Grootouderfeest 

Bedankt aan alle grootou-

ders en ouders om naar 

ons optreden te komen 

kijken. Jullie warme reac-

ties deden de kinderen en 

ons heel erg deugd! Op 

onze website vind je 

mooie foto’s van Elsje.  

Bedankt ook aan iedereen 

die een bijdrage deed voor 

onze Rode Neuzen actie. 

We haalden €130 op voor 

dit prachtige initiatief.  

Schoolfeest op 23 juni 

Het schoolfeest gaat door 

op zondagmiddag 23 

juni 2019. De traiteur is 

opnieuw beschikbaar. Zo-

doende kunnen we jullie 

dezelfde formule als vorig 

jaar aanbieden.  

Hopelijk tot dan!   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


