Beste ouder(s),
Via deze weg wensen wij - om vergissing te voorkomen - mee te delen dat er morgen
(vrijdag 22/12) een volledige schooldag is. Wij houden school tot 15u en ook de
opvang is open tot 18u15.
Vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar is er morgen
een creavoormiddag georganiseerd vanuit de leerlingenraad. Alle kinderen mogen
in kerstkleuren naar school komen. Meer info kon u op de brief van de
leerlingenraad lezen. (werd eerder meegegeven)
De jongere kleuters genieten van het kerstgebeuren in de klas. Lekkere warme
chocolademelk en cake kunnen niet ontbreken (wij houden rekening met allergische
kinderen).
Deze week was onze school in de ban van de Warmste Week! Gefeliciteerd aan de
leerlingen van het derde leerjaar: hun project bracht 2800 euro op voor Welzijnszorg.
Ook proficiat aan de koekjesbakkers van het vijfde leerjaar. Een mooie 400 euro kan
geschonken worden aan Kom op Tegen Kanker.
Vanaf het derde leerjaar konden ouders en hun kinderen afgelopen woensdag de
proevenbundels worden ingekeken. De rapporten werden meegegeven. Wie er niet
kon aanwezig zijn, vindt het rapport (LO3-LO6) in de boekentas. Proficiat voor de
flinke inzet van onze leerlingen! Na de herhalingsweek bij de start van januari zijn
het LO1 en LO2 die het beste van zichzelf zullen geven bij de proefjes.
Helaas kwam deze week ook slecht nieuws onze richting uit. Ons christelijk
medeleven gaat uit naar juf Claudine Van Steenkiste en haar familie. Mevrouw
Yvonne Ostyn, de mama van juf Claudine, is overleden op de leeftijd van 83
jaar. Aanstaande dinsdag om 10u30 krijgt zij haar uitvaart in de Sint-Martinuskerk in
Avelgem.
Wij wensen hen veel moed en hopen dat zij zich gesterkt voelen in de vele mooie
herinneringen.
Tot slot wenst het schoolteam u en uw geliefden een Zalige Kerst en
een voorspoedig 2018.
Heel graag tot maandag 8 januari!
Met vriendelijke groet,
Hélène Holvoet
directeur

