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KALENDER 
 

 19-20/12 Soep koken 

 20/12 Internationale dag van de solidariteit 

 21/12 SOEP OP DE STOEP-actie 

 21/12 Pensioensfeest juf Leen Scheipers 

 22/12 Rapporten 

 23/12 Kerstvieringen 

 24/12 tem 8/01 Kerstvakantie 

 11/01 Kriebelteam 

 13/01 Wieltjesdag 1 en 2 

 16-19/01 Oudercontacten zesde leerjaar 

 20/01 Wieltjesdag 3 en 4 

 21/01 Back 2 Schoolparty 

 25/01 Pedagogische studiedag 

 6-9/02 Oudercontacten lagere school 

 10-11/03 Circus Picolini! 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

Daar is ‘m al, de kersttrein. 

De laatste week van het advent, de laatste week voor het feest van Kerstmis.  

Nog één week ook en dan is ‘t vakantie. En we gaan feesten deze week. Féésten zelfs! 

Feesten voor de jarigen in de lagere school, voor de rapporten, voor kerst én… feesten voor 

juf Leen Scheipers. Zij viert deze week haar aller-allerlaatste week in onze school na een 

rijke carrière. Zovele Wuustwezelse kinderen hebben mogen proeven van haar magie in de 

Jip-en Jannekesklas. Dat gaan we woensdag uitgebreid vieren. Na de vakantie mag ze dan 

genieten van haar pensioen en kan ze hélemaal mama en 

oma zijn! 

Tot slot nog een oproep: we hebben een heleboel verloren 

voorwerpen verzameld. Kijken jullie even in het huisje naast 

de deur van de Jules –en Berenklas of in de gang van het 

tweede leerjaar in de witte kast? Het is echt een hele berg 

sjaals, handschoenen, mutsen,... 

Tot maandag! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: WIELTJESDAG 

Elke vrijdag is er voor de leerlingen van de lagere school 

‘wieltjesdag’. We verkiezen wieltjes die niet geautomati-

seerd zijn. Dus liever geen hooverboards, balanceboards 

en dergelijke. Deze zijn erg kost –en kwetsbaar en niet 

alle kinderen zijn even vaardig. We laten deze dus beter 

thuis. Alvast bedankt voor uw begrip hiervoor. 

BERICHT VOOR IEDEREEN:  

   SOEP OP DE STOEP! 

Warme soep! Lekker, gezond en een warm gebaar 

dat niet veel moeite kost!   

Dat is de basis van ‘Soep op de stoep’, de jaarlijk-

se actie van Welzijnszorg.   

SAMEN tegen armoede!  

Want armoede bestaat…ook in België! 

Onze school doet mee met deze actie!   

Op woensdag, 21 december om 12.15 uur kan u 

een pot zelfgemaakte lekkere soep kopen tegen €5 

per liter.   

Alvast erg bedankt voor uw steun! Smakelijk!! 

 



BERICHT VOOR DE VOS –EN HAASKLAS EN DE ZESDE KLAS: 

Maandag koken wij in de namiddag soep met het zesde en eerste leerjaar. 

Jullie mogen allemaal een snijplankje en een mesje om groenten mee te snijden 

meebrengen. 

Pak het mesje goed in in een handdoek of keukenrol en voorzie alles van een naam! 

Groetjes, 

 juf Mieke en juf Ann 

BERICHT VOOR DE DINOKLAS: 

De kinderen van het vierde leerjaar gaan op dinsdag 20 december soep koken. 

Ze brengen die dag een snijplank, een aardappelmesje en eventueel ook een schort-

je mee naar school. 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUISKLAS: 

Beste ouders, 

Op dinsdag 20 december gaan wij in de klas lekkere soep maken t.v.v de solidariteits-

actie “soep op de stoep”. 

Als je kleuter thuis een keukenschortje heeft mag hij dat dinsdag meebrengen a.u.b. 

Hartelijk dank,  

juf Ann en juf Gerd 

BERICHT VOOR DE KIKKERS, DE RIKKI’S EN DE SMURFEN:  
Op maandag 19 december gaan wij samen soep koken voor de actie 'Soep op de 

stoep'. De volgende zaken mogen jullie meebrengen (alles in een plastic zak en op 

alles een naam graag):  

- snijmes 

- dunschiller 

- snijplank 

- handdoek  

groetjes juf Anke, juf Ellen, juf Thalia en juf Vicky  

BERICHT VOOR DE REGENBOOGKLAS:  

De kinderen van onze klas brengen dinsdag mee : 1 keukenhanddoek met daarin een 

snijplank, een dunschiller en een aardappelmesje. 

We maken lekkere wortelsoep voor “Soep op de stoep”. 

Groetjes, 

Juf Chris 


