
WEET-JE(S)-MEER(LAAR) 
  Kalender december 

 

ALGEMENE INFO 
 

WOORDJE VAN DANK 

Als schoolteam willen wij jullie hartelijk danken voor het strikt naleven van de 

coronamaatregelen.  We beseffen dat dit niet altijd eenvoudig is, maar de huidige cijfers 

tonen aan dat we de goede richting uitgaan.  

  

ZWEMMEN 

De zwembaden mogen vanaf december weer open, doch de preventiedienst heeft beslist 

om het schoolzwemmen tot de kerstvakantie niet te laten  doorgaan. 

 

OUDERCONTACTEN 

Alle oudercontacten worden  digitaal of telefonisch georganiseerd. Alle info (data,  link) 

krijgen jullie via de klastitularis. 

 

WINTER 

De koude wintermaanden zijn begonnen. Het is momenteel de klassen verwarmen met 

ramen en deuren open.  Om het toch een beetje “warmer” te maken mogen de kinderen: 

- een dekentje meebrengen  

- een warm drankje (chocomelk) meebrengen (op eigen risico). Bedoeling is dat dit 

drankje in de klas wordt gedronken, niet tijdens de speeltijden.  

 

KERSTFEESTJE 

In de laatste week voor de kerstvakantie organiseert iedere klasbubbel zijn kerstfeestje. 

Er mag vooraf een cadeautje ter waarde van 2,50 euro meegebracht worden. De dag van 

het kerstfeestje is een drankje en een snoepje toegestaan. 

 

BOEKEN BIB 

De leerlingen van de lagere school brengen in de week van 9 december hun boeken van 

de bib mee voor een nieuwe wissel. 

 



KLASINFO 
 

 
- Vrijdag 4 december: 
 *Sint op school voor onze kleuters en leerlingen tot en met 3de lj.  
 
- Maandag 7 december: 

* speelnamiddag voor het 1ste en 2de leerjaar: de kinderen mogen een 
   speelgoedje van de Sint meebrengen.  

 
- Vrijdag 18 december 
 * her-inenting: leerlingen 5de leerjaar: boekje “Kind & Gezin” niet 

   vergeten! 
 

 
 

FAMILIENIEUWS 
 
Proficiat! 
- Lucy (2A) kreeg een broertje Sean  
- Femke (1KB) werd grote zus van Siebe 
- Sean (2K) werd grote broer van Ruby 
 
 
 

Kerstvakantie  
van maandag 21/12 t.e.m. zondag 03/01/2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Even bezinnen … 

 

 

 

 Het onverwachte verwelkomen  

 in tijden van corona … 

 We werden verrast door corona. 

 Onaangenaam verrast 

 om het zacht uit te drukken. 

 Je was allesbehalve welkom,  

 corona. 

 Maar we leerden met je leven, 

 we moesten wel. 

 En zie, gaandeweg werd je 

 verrassend vreugdevol … 

 … want alles is twee, 

 alles heeft een keerzijde. 

 Er is wel en er is wee. 

 
 
 

 
 

 

  Corona, jij bent wee.  

  Je haalde ons uit elkaar.  

  Maar corona, je bent ook wel. 

  Je doet ons immers  

  beter beseffen 

  dat we elkaar toebehoren,  

  dicht bij elkaar.  

  Zo is er niet alleen  

  wel en wee,  

  want zo is alles  

  zowel wel als wee.  

  Verrassend vreugdevol.  

  Toch?  

 

 

 

Aan iedereen  

fijne feestdagen en  

allerbeste wensen voor 2021! 


