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    Weet-je(s)-meer(laar) 

 

 

Algemeen: 
- Zwemmen: 07.12 : 5 + 6  14.12 : 3 + 4  21.12  : 1 + 2   

   

 

 

Concreet: 
Maandag 3 december 2018:  - Stage van juf Loren in 2A. 

Dinsdag 4 december 2018:  - Stage van juf Loren in 2A. 

     - Leerlingenraad om 12.15 uur. 

Woensdag 5 december 2018:  - Bib in de eigen school voor 4de , 5de en 6de lj. 

     - Fluowandeling voor kleuter- en lagere school 9.00 – 10.00uur. 

           Meer info volgt. 

Vrijdag 7 december 2018:  - Fruttekesdag. Meer info volgt. 

     - De leerlingen van het 1ste en 2de lj. hebben een speelnamiddag met 

       het speelgoed van Sinterklaas.  

Dinsdag 11 december 2018:  - Kijkdag in P voor nieuwe kleuters. 

      - Om 11.00u toneel in de bib voor de kleuters van 2KA, 2KB en 3K. 

Woensdag 12 december 2018: - Bib in de eigen school voor 1ste, 2de en 3de lj. 

     - Kerstviering voor de kleuters om 9.15 uur in de kerk. Iedereen  

       hartelijk welkom om mee te komen vieren. 

Donderdag 13 december 2018: - Kinderconcert. 

Vrijdag 14 december 2018:  - Kinderviering verzorgd door de leerlingen van het 5de lj.  

       Iedereen welkom  om 9.00uur in de kerk. 

     - Alles met de bal in Tessenderlo voor 3 en 4. Brief  volgt. 

     - Kinderconcert. 

Maandag 17 december 2018:  - Peter/meteractiviteit voor de lagere school 13.00 - 14.10 uur. 

Woensdag 19 december 2018: - Swimmathon in Tessenderlo voor 3, 4, 5 en 6. Brief volgt. 

Donderdag 20 december 2018: - Hoekenwerk in het 2de  lj. 

     - Beleefparcours WO I. voor 5de en 6de lj. 

Vrijdag 21 december 2018:  - Kerstfeest in elke klas apart (zowel kleuter- als lagere school). 

       De kinderen mogen een geschenkje van € 2,5 meebrengen. 

       De kleuters mogen hun pakje vanaf 11 dec. meebrengen. Het wordt  

       dan onder de kerstboom gelegd. 
 

 

 

Familienieuws: 
Met pijn en verdriet meldt het levensloopteam “VBM voor Wesley” dat Wesley op 21 november 

overleden is. De ganse school biedt haar innige deelneming aan. Veel sterkte aan de familie. 

mailto:info@vbsmeerlaar.be
http://www.vbsmeerlaar/

