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Terugblik
De quiz was bijzonder geslaagd. In een mum van tijd hadden we voldoende inschrijvingen. De hersenen
kraakten, de glazen werden geheven en de buikjes vulden zich met hapjes. Een dikke pluim
Contactgegevens:
voor het quizteam, het was een fijne en goed georganiseerde avond!
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Kerstrozen

Toetsen

Op maandag 17 december
tussen 15.20u en 17u kunnen
ze worden opgehaald en op
dinsdag 18 december tussen
7u45 en 8u30. Bedankt alvast
voor jullie steun!

De laatste maand van het kalenderjaar gaat in! Voor de
leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar betekent dit dat de
toetsenperiode eraan komt! Er kan thuis wat moeilijkere leerstof worden
ingeoefend maar het is niet de bedoeling om hele avonden met je kind
te studeren. Spel, beweging en ontspanning zijn voor kinderen immers
heel belangrijk!

School met een hart voor cultuur

Personeelsweetjes

Net zoals vorig jaar zijn we alweer een school met een hart voor
cultuur. Dit wil zeggen dat iedere klas zeker naar een
voorstelling gaat kijken in CC Bolwerk.

 We mochten juf Mireille
verwelkomen. Ze zal zorgen voor
extra zorgondersteuning in de
lagere school.
 Op maandag krijgen we op school
vanuit het ondersteuningsnetwerk
ook extra hulp van juf Petra.
 Juf Irina is afwezig tot aan de
kerstvakantie. Op dit moment
bekijken we hoe we haar
afwezigheid kunnen opvangen.
 Er zijn verschillende leerkrachten
op navorming gegaan over
taalverwerving en interactie in de
kleuterschool.
 Juf Sjouke geeft deze week een
opleiding speelplaatshelpers aan
de leerlingen van het 5e en 6e
leerjaar.

Wist je dat
… we op dinsdag 18 december en/of donderdag 20 december
een oudercontactavond organiseren voor ouders van kleuters?
... de leerlingen van L4 deelgenomen hebben aan een
tekenwedstrijd van de Vlaamse Olympiade Vereniging. Ze
kregen de opdracht na te denken over het thema ‘vrijheid’.
Linus en Sienna werden geselecteerd voor de halve finale! Wat
een prestatie!
… L5 deed mee aan een wedstrijd i.v.m. strips en won hiermee
een boekenpakket om de klasbib te verrijken. Proficiat.
… in de kerstvakantie zullen er in de nieuwbouw prikborden
geplaatst worden.
… L4-L5-L6 zullen meedoen aan de ketnetkoekenbak. Dit ten
voordele van (W)armkracht. Ze zullen de koekjes deze vrijdag
(7/12) verkopen aan de poort!
… we in de laatste schoolweek van dit jaar een kerstloop
organiseren ten voordele van Music for life? Hou jullie mailbox
in de gaten.
… Nu donderdag komt de Sint op bezoek. Heel de school zegt
alvast: ‘Bedankt voor de fijne kadootjes, lieve Sint en Piet’
…

Laatkomers
We stellen vast dat heel wat kinderen later
aankomen dan 8u30. Dit is als school moeilijk
omdat wij dan ook onze dagelijkse werking
moeten onderbreken: telefoon aannemen,
schoolpoort opendoen, kindjes naar de klas
brengen,… De leerkrachten moeten het onthaal
of de les onderbreken.
We verliezen dan al snel 15 minuten van onze
schooldag die al zo kort is.
Mogen we jullie medewerking vragen om hier in
de toekomst extra aandacht aan te besteden?

Als het goed is … mag het
gezegd worden!
Wij merken dat er extra aandacht besteed
wordt aan het netjes plaatsen van de
boekentassen.
Bedankt aan alle (groot)ouders en
leerkrachten die hier mee voor zorgen.

Kerstwens
Dit wensen wij jullie:
**Een warme plek met mensen die
je alles waard zijn ** Een lied in je
hart ** Goedheid die beantwoord
wordt ** Een weg bezaaid met stil
geluk en met fonkeling van sterren
**
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