
WEET-JE(S)-MEER(LAAR) 
  December 
 

ALGEMEEN 

 

- Op vrijdag 3 december komen Sint en Piet op bezoek in onze school. Zij houden zich 

aan de coronaregels die momenteel van toepassing zijn. 

- Vrijdag 24 december: namiddag is er geen school 

- Kerstvakantie: van maandag 27 december tot en met zondag 9 januari  

 

AANDACHTSPUNTJES 

*Aanvangsuren school: Probeer je kinderen tijdig te brengen! 

- Kleuter:  08.40–11.50 u. en 12.55–15.25 u.: 

                    ingang langs zwarte poort aan de villa 

- Lager:      08.45-11.55 u. en 13.00-15.30 u.:  

                    ingang langs hoofdingang of zijpoortje 

*De donkere winterdagen komen er aan: let er op je kinderen zo “zichtbaar” mogelijk 

naar de school te laten fietsen. 

 

OUDERCONTACTEN 
Alle oudercontacten gaan opnieuw omwille van corona opnieuw digitaal door. De nodige 

richtlijnen krijgen jullie via de leerkrachten. 

 

KALENDER 

Woensdag 01/12 Ruildag  Pokemon kaarten(lagere school) 

Woensdag 08/12 Bib voor 4de, 5de en 6de leerjaar 

Vrijdag 10/12 Zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 

Woensdag 15/12 Bib 1ste, 2de en 3de leerjaar: boeken meebrengen in een zakje aub 

Vrijdag 17/12 Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

Maandag 20/12 De kleuters mogen een kerstpakje twv 2,50 euro meebrengen om 

onder de kerstboom te leggen. Graag de naam van je kleuter op het 

pakje vermelden aub. 



Donderdag 23/12 Kerstfeestje 5de leerjaar. Een kerstpakje twv 2,50 euro mag ten 

laatste tegen 21 december meegebracht worden 

Kerstfeestje 1A: kinderen mogen een pakje twv 2,50 euro 

meebrengen 

Vrijdag 24/12 - Kerstfeestje: 2de leerjaar (kerstpakje twv 2,50 euro) 

- Kerstfeestje 6de leerjaar 

- Kerstfeestje voor 1B: kinderen mogen een pakje twv 2,50 euro 

meebrengen 

 

 

Kerstmis 

Het is koud en donker buiten. 

De vrieskou plakt tegen de ruiten. 

We verlangen naar warmte en licht, 

dus houden we ons deurtje dicht. 

We klappen ook de luikjes toe, 

want van donker worden we moe. 

Alleen het deurtje van ons hart blijft open 

en strooit elke dag lichtwensjes met hopen. 

Ik heb er hier ook één voor jou. 

Alsjeblief, laat het niet achterin de kou. 

Wees er lief voor en geef het licht door ! 

  

 


