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KALENDER 
 

 15/12 Vergadering ouderraad 

 16/12 Wieltjesdag 5 en 6 

 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, 

 

De Sinterklaasperiode is achter de rug, ondertussen staat de kerstboom er al! Voor de kin-

deren van de lagere school betekent dat ook een periode van toetsen. Vooral in het vijfde 

en zesde leerjaar is het wel even schrikken: zij kregen een echte toetsenplanning en berei-

den zich thuis en op school met de hulp van de juf, voor op de verschil-

lende toetsen. We vinden het belangrijk dat we de kinderen op een veili-

ge manier voorbereiden op het verwerken van een (grotere) hoeveelheid 

leerstof. Ik wens hen in elk geval héél veel doorzettingsvermogen voor 

het weekend en de komende week, neem op tijd even pauze voor een 

beetje beweging en laat zien wat je kan! Succes! 

Groetjes, 

 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: PLUKDOZEN 

De snotneusjes zijn talrijk op school, maar de zakdoeken worden schaars. Je mag dus 

gerust nog eens een plukdoos meebrengen. Ook in de lagere school zijn deze meer 

dan welkom dezer dagen. 

Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: WE HALEN DE WERELD IN HUIS! 

Vanaf vandaag tot bijna aan de kerstvakantie doet Alejandro 

‘sociaal werk’ op onze school. Hij is een uitwisselingsstudent 

uit de Dominiciaanse Republiek die een heel schooljaar in 

Wuustwezel in een gastgezin verblijft. Hij zit in Hoogstraten 

op school, maar tijdens de examenperiode komt hij ons op 

onze school helpen. Wij kunnen hem dan weer helpen met 

Nederlands leren en misschien… misschien leren wij ook wel 

enkele woordjes Spaans? Of leren wij iets meer over zijn 

land en de wereld?... 

Hij zal afwisselend een dag of een halve dag in verschillende klassen komen of een 

dagje meehelpen met de turnleerkrachten. 

We wensen hem een fijne tijd toe op onze school!  

 

  “Bienvenida a nuestra escuela Alejandro!” 

    “Welkom op onze School Alejandro!” 



BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS:   

Hallo Kikkers, 

We gaan volgende week knutselen met dennenappels. Jullie 

mogen er tegen donderdag meebrengen, best niet te klein. 

Ongeveer drie heb je er nodig, vind je er meer, mag je ze  

zeker meebrengen.  

Grtjs juf Ellen 

BERICHT VAN DE REGENBOOGKLAS: 

We willen in het derde leerjaar een kleurrijke advents-

krans maken met knopen.  Dus wie knopen teveel heeft, 

speelt geen rol groot of klein ,  mag ze steeds aan onze 

klas afgeven.   

Bedankt!  

Juf karin 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: BIJSCHOLING CEGO 

Volgende week donderdag komt het CEGO (Centrum voor ErvaringsGericht Onder-

wijs), net als vorig jaar, bijscholing geven op onze school. 22 leerkrachten van ande-

re lagere scholen komen in onze klassen naar de werking kijken en krijgen daarna van 

een docent van het CEGO les over wat ze hebben gezien van onze ZWOT –en Route-

plannerwerking. Het zal dan dus even heel druk zal zijn in onze klassen. 

Foto’s van de goede Sint, zijn lieve Pieten 

en andere helden op  

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEVONDEN IN DE BOEKSKES  


