
Jaarthema “Vlieg je mee?” 

December: een wolkje sfeer... 

Een sfeervolle maand wordt ingezet… Donker buiten en gezellig binnen… 

Volgende activiteiten staan op ons programma: 

 

-Vrijdag 4 december verwachten wij hoog bezoek op school... 

De Sint komt langs!! We zijn alvast benieuwd wat hij te vertellen heeft.  Elke klas oefent een 

dansje of een liedje in, om te tonen aan Sinterklaas.  En misschien heeft hij ook wel leuke ca-

deautjes bij? 

 

-De adventsperiode is begonnen.  Stilaan kijken we uit naar Kerstmis. 

In de klas hebben we aandacht voor de actie ‘Welzijnszorg’. 

En we leveren ook onze bijdrage aan de zondagsvieringen in de kerk.  We zullen helpen om van 

de kerststal een mooi droomhuis te maken!  Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom 

op zondag 29 november, 6 december, 13 december en 20 december om 10h00 in de kerk. 

En uiteraard organiseren wij ook een gezellig kerstfeestje in elke klas! 

 

-Op zaterdag 12 december zien we jullie graag op de kerstmarkt in de Kasteeldreef.  De leer-

krachten verkopen knutselwerkjes en het oudercomité zorgt voor de frietjes!  Welkom daar vanaf 

17h00! 

 

-Tijdens de laatste schoolweek van dit jaar doen wij terug een ‘warme’ actie ten voordele van 

Music for Life.  Jullie zullen opnieuw kans krijgen om een plaatje aan te vragen voor het goede 

doel!  De opbrengst schenken we dit jaar aan DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne, een cen-

trum voor personen met een verstandelijke handicap en met een niet-aangeboren hersenletsel.  

Gert, de broer van juf Griet verblijft daar na een zwaar auto-ongeval.  Daar proberen ze een war-

me thuis te bieden, leuke activiteiten te doen en een zo normaal mogelijk leven op te bouwen. 

Alvast bedankt voor jullie warme steun! 

 

 

Wegenwerken - Speelplaatswerken 

De eerste fase van de speelplaatswerken zit erop! 

Deze week (of wanneer het droger weer is ;-)) worden de werkzone en de speelzone omgewis-

seld. 

Zo zullen we dus enkele weken iets minder plaats hebben om te spelen.   

Maar dat lossen we creatief op: we spelen in verschillende shiften, we zorgen voor een binnen-

plaats met kleurplaten en spelletjes, …  En we hopen op ‘deftig’ weer zodat de werken goed kun-

nen opschieten ;-).  Nog even doorbijten… 

 

 

De weken vliegen voorbij!   

Na een drukke decembermaand, wensen we jullie alvast een gezellige, rustgevende eindejaarspe-

riode!     
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N i e u w s b r i e f  

 

A A N D A C H T  ! ! ! ! !  

 

Vanuit Pardoes 

(gemeentelijke opvang) 

kregen wij de melding dat 

kinderen die niet inge-

schreven zijn, niet worden 

toegelaten in de opvang, 

ook niet als het slechts 

eenmalig is. 

Inschrijvingsbundels kan  

u vragen in de opvang zelf  

of via de leerkrachten. 
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F a m i l i e n i e u w s  

Proficiat! 

Jaxin, broertje van Ser-

ge (5L) en Meysam, is 

geboren op 27 novem-

ber 2015.  

 

Innige deelneming 

Irene Goossens, over-

grootmoeder van Laura 

(6L) en Arne (3L), is 

overleden op  19 no-

vember 2015. 

 

Suzanna Decock, tante 

van Loïc (4L), is overle-

den op 18 november 

2015. 


