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KALENDER 
maandag 2/12: sinterklaasshow 'De levende muziek'
voor alle kleuters en leerlingen van 1ste - 4de leerjaar.
Nadien volgt er een bezoek van Sint en Piet in de klas
woensdag 4/12: bib voor 4de, 5de en 6de leerjaar
vrijdag 6/12: de Sint brengt een verrassing in de klas!
Ook de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen
een leuke Sintverrassing.
woensdag 11/12: 

donderdag 12/12: juf Floor en juf Shana gaan in de
voormiddag op bijscholing 
vrijdag 13/12: 

maandag 16/12: peter/meter activiteit voor de lagere
school om 14u40 +  start van de oudercontacten
dinsdag 17/12: 

woensdag 18/12: 

donderdag 19/12: kerstfeestje voor de kinderen van
het eerste leerjaar. Ze mogen een cadeautje van €2.5
meebrengen 
vrijdag 20/12: kerstfeestje voor de kleuters en lagere
school in de eigen klas. De kinderen mogen een
geschenkje  (€2.5) meebrengen. De leerlingen van de
lagere school mogen ook wat speelgoed meebrengen 
maandag 23/12/2019: kerstvakantie t.e.m. 05/01/2020

     - bib voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
     - juf Gitte en juf Helga gaan op bijscholing

     - fruttekesdag 
     - Juf Lindsay en juf Nathalie V. gaan op bijscholing

    - kerstviering (door de kinderen van het 5de leerjaar)
      voor het lager onderwijs. Iedereen welkom om 9u00
      in de kerk
    - kijkdag voor nieuwe peuters in de peuterklas

- swimmathon voor 3, 4, 5 en 6. Meer info volgt!
- kerstviering voor de kleuters in de kerk. Iedereen
welkom om 9u10. Nadien is er een kerstfeest voor alle
kleuters.

 
 
 
 

ALGEMEEN 

zwemmen
06/12: 5+6            13/12:  3+4        
20/12:  1+2 
 
 

NIEUWS

In de nieuwbouw is het tweede
kleuterklasje bi jna klaar.  Hier nemen de
kleuters van juf Helga en juf Christ ine hun
intrek. Wij  staan alvast te popelen om te
verhuizen. Dit zal nog gebeuren voor het
kerstverlof.  De kleuters van juf Lindsay
verhuizen dan naar het klasje van juf
Helga/Christ ine.  Ook enkele andere
klassen van de lagere school zul len in de
loop van de maand verhuizen. Het eerste
en tweede leerjaar bevinden zich dan
volledig op de benedenverdieping. De
leerl ingen van juf Lize en Shana verhuizen
naar een lokaal op de bovenverdieping. 


