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KALENDER 
 

 30/11 Vrije dag (pedagogische studiedag) 

 01/12 Sint op school 

 02/12 Wieltjesdag 1 en 2 

 08/12 Geen studie 

 15/12 Vergadering ouderraad 

 22/12 Rapporten 

 23/12 Kerstvieringen 

 24/12 tem 8/01 Kerstvakantie 

 11/01 Kriebelteam 

 16-19/01 Oudercontacten Lagere School 

 21/01 Back 2 Schoolparty 

 25/01 Pedagogische studiedag 

 10-11/03 Circus Picolini 
 
 

 Nieuwsbrief 
Beste allemaal, 

Een korte nieuwsbrief deze week, en op papier dan nog wel. We krijgen namelijk van ouders nog steeds de vraag 

waarom zij de nieuwsbrief niet in hun mailbox ontvangen. Daarom nog eens de oproep om zélf je emailadres in te 

geven via de (witte) knop op de website (links in het menu onder de nieuwsbrieven). We vinden deze nieuwsbrief 

een belangrijk communicatiemiddel, dus we willen natuurlijk dat iedereen deze kan ontvangen.  

Volgende week toch ook weer een speciaal weekje. Woensdag geen kindjes op school, want dan is het  

pedagogische studiedag. Da’s een leer-en werkdag voor de leerkrachten, maar een fijne vrije dag voor alle leer-

lingen! De dag nadien is dan de belangrijkste dag van het jaar, want dan is het (“Joepie!!!!!”) 

     ‘Dag-van-de-Sint-die-op-bezoek-komt-in-onze-school-dag’!  

Maak er eerst een gezellig weekend van! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE WOLKJESKLAS:  

Lieve Wolkjes, 

De Sint is in het land en ook jullie mogen een schoentje in de klas zetten. Je mag 1 

oude schoen mee naar school nemen tegen maandag die we helemaal gaan ‘pimpen’. 

Kies dus zeker een schoen uit die je niet meer gaat dragen. Jullie mogen ook over-

schot van inpakpapier en lintjes mee naar onze klas nemen. 

Groetjes, Juf Zana 

Dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel…!!! 

Onze verkoop van zoete lekkernijen was een absolute topeditie met een schitterende record – 

verkoop waarvoor :  

Een heel, heel warme dankjewel aan al onze kinderen, ouders, grootouders, 

tantes, nonkels en sympathisanten!!!! 

Dit konden we niet zonder jullie… 

Zoals beloofd, belonen we dit schooljaar de best verkopende klas uit de kleuter en lagere school, spannend… 

Tromgeroffel: ...  de best verkopende klasjes zijn: 

       Wolkjesklas 

       Smurfenklas 

Jullie worden in de maand december extra verwend met een leuke verrassing! 

Maar,…omdat iedereen zo zijn best heeft gedaan, vinden wij dat iedereen wel iets verdiend. Daarom worden jul-

lie door de ouderraad weldra beloond met een kleine attentie! 

     Dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel…!!! 

 

 

BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS 

Dag Kikkerklaasjes, 

De Sint is weer in het land en dat laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan. Als je 

thuis iets leuk hebt over Sint en Piet, een mooi verhaal, een leuke cd, filmpje, spel-

letje,... mag je dit meebrengen (verkleedkleren laten we wel thuis). Zorg dat je 

naam er duidelijk instaat. 

Grtjs Juf Ellen 


