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Beste ouder(s),
De maand november vloog voorbij. Ondertussen zijn we de laatste maand van dit
kalenderjaar ingestapt. Met de komst van de Sint op onze school werd 5 december één
groot feest. We beleefden een geweldige dag waar op onze speelplaats nog steeds wordt
over nagepraat…
Afgelopen woensdag gingen onze derde kleuters ijsglibberen met het eerste leerjaar. Hippe
popmuziek ter plaatste zorgde ervoor dat ze ‘bijna‘ allemaal in cadans bleven op het ijs.
En … onze school blijft het op sportief gebied buitengewoon goed doen. De grote opkomst
sportievelingen bij de ballennamiddag leverde super resultaten op. Proficiat aan alle
deelnemers!
De maand december is er voor het lager eentje van een andere orde. Na het verwerken van
het vertrek van de Sint naar Spanje dringt zich voor LO3-LO6 weer de studietijd op. Zij
bereiden zich voor op de tweede proevenperiode van dit schooljaar.
Succes aan iedereen voor het winterrapport! (zal in de boekentas zitten op vrijdag 23/12)
Het oudercontact voor deze periode staat gepland na de kerstvakantie. U krijgt hiervoor nog
een uitnodiging.

Op 22 december is er overgangsactiviteit voor onze derde kleuters. De hele voormiddag
beleven zij met hun nieuwe peter/meter (=een leerling van het eerste leerjaar) een sportief
moment in de sporthal. Naast sherborne en het luisteren naar een spannend verhaal, zullen
zij een hindernissenparcours afleggen en dansen …
En … dankzij onze leerlingenraad en de kerstworkshops wordt onze school tijdens die
laatste voormiddag voor de vakantie ondergedompeld in een echte kerstsfeer. U ontvangt
volgende week vrijdag een extra nieuwsbrief met belangrijke info betreffende die laatste
schooldag voor de kerstvakantie! (organisatie door leerlingenraad)
Deze nieuwsbrief eindigt met een belangrijke oproep:
Vanaf donderdag 8 december plaatsten wij naar jaarlijkse gewoonte een grote kerstmand in
de inkomhal. Met uw bijdrage willen wij graag enkele kerstpakketjes samenstellen. Zo
zorgen wij samen met de medewerkers van het OCMW voor een fijn kerstgevoel in een
aantal kansarme gezinnen.
Wat kan er in de mand? Alles wat verzorging voor kinderen aangaat, is welkom. Luiers,
talkpoeder, billetjeszalf, zeep, bodylotion, doekjes, badolie, shampoo, reinigingswater, …
Dank voor elke bijdrage!
Geniet van het weekend,
Hélène Holvoet – directeur

