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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Nog twee weken school resten ons in 2018. Oei, da’s precies snel 

gegaan. Daar moeten we van profiteren! Nog snel enkele ca-

deautjes gaan kopen, nog snel enkele feestjes plannen. Op 

school genieten we nog even na van de Sinterklaassfeer. Onder-

tussen zijn ook de toetsenweken begonnen in de lagere school. 

Even kei hard je best doen, dan volgt daarna vast en zeker de 

beloning. De laatste week voor de kerstvakantie is het ook dit 

jaar Koekenbak. We kozen voor vzw Feestvarken. Zij bezorgen 

kinderen voor wie het niet evident is een verjaardag pakket:  

attributen voor een feestje, traktatie voor in de klas en natuur-

lijk ook een leuk cadeau op maat van de jarige.  

Daar kunnen we toch alleen maar warm 

van worden, niet? Hopelijk steunen 

jullie ook mee deze mooie actie! 

Voor iedereen een warm en gezellig  

weekend gewenst! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

13/12 Voordracht Feestvarken VZW 

14/12 Wieltjesdag 3 en 4 

17-20/12 Deze week geen studie! 

17/12 Kijkmoment peuters 

17-18/12 Koekjes bakken en inpakken 

19/12 Feest op school voor…  

19/12 Ketnet Koekenbak 

21/12 Kerstviering in parochiekerk (9u) 

21/12 Kersttoneel voor de kleuters 

21/12 Samen de vakantie inzetten... 
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LEEUWEN GEZOCHT 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag  

zijn we op zoek naar een helper in de 

Leeuwenrefter. Wie helpt onze 4-jarige 

kleuters bij het eten van hun boterham-

metjes tussen 12u15 en 12u55? 

WASHANDJES 

Hey Piep de Muisjes,  

Hebben jullie thuis nog (oude) washandjes liggen die weg mo-

gen? Wij kunnen ze gebruiken voor ons klasje !  

Alvast bedankt  

Jullie juffen   

LICHTJES IN HET DONKER 

Beste ouders,  

Binnenkort doen we een zoektocht in de klas. Maar het is 

geen gewone zoektocht, het is een zoektocht in het don-

ker. Daarom mogen de kleuters op maandag 10 december 

een zaklamp of lichtje mee naar de klas brengen.  

Zet zeker overal je naam op. 

Alvast bedankt! 

Groetjes, 

Juf Joyce 

DRINGEND GEZOCHT!!! 

Dag allemaal, 

Aan de oversteekplaats aan De Post te 

Wuustwezel-centrum steken elke ochtend 

tussen 8u en 8.45u een 80 tot 90 schoolkin-

deren (en ouders) de drukke Bredabaan 

over onder het toeziend oog van een Ge-

machtigd Opzichter. Deze is nu voor lange 

tijd onbeschikbaar. 

Daarom zoeken we dringend een vijftal 

personen die zich  1 dag in de week  drie 

kwartier van hun ochtend willen vrijmaken 

voor het helpen van de schoolgaande 

jeugd. Personen die hiervoor interesse heb-

ben, melden zich zo snel mogelijk bij Rit 

Luyckx – 0474 73 89 80 

Alvast een dikke merci! 

MEEBRENGEN 

Onze Julekes mogen maandag 10 december  

een schoendoos meebrengen.  

Dank je wel ! 

Juf Sofie 



VOORLEESWEEK 

Voor onze kinderen met Poolse achtergrond was het  

woensdagmorgen op en top genieten! Zij konden in onze 

'boekavan' luisteren naar een leuk Pools verhaal. Dit vinden we 

heel belangrijk. Zo kunnen ze zich helemaal thuis voelen op onze 

school. Bovendien is de ontwikkeling van de moedertaal o zo 

belangrijk voor de algemene taalontwikkeling. 

Dankjewel aan de papa van Lucas en Jasper die kwam voorlezen!  

UITNODIGING 

We vinden het altijd leuk als jullie,  

ouders, grootouders, buren,… eens een keer-

tje langskomt op school. Da’s gezellig en 

sfeervol. Daarom maken we graag gelegenhe-

den om samen een klein feestje te bouwen! 

 

Op de vrijdag voor de kerstvakantie, 21 de-

cember nodigen we alle ouders uit om samen 

met ons de vakantie in te zetten. Vanaf 15 

uur gaan de poorten open en kunt u met ons 

een beetje kerstsfeer proeven. We zingen 

enkele liedjes en er is een klein natje en 

droogje voorzien. Dit tot ongeveer een uur of 

vijf, dan laten we de kerstvakantie beginnen. 

 

Op vrijdag 1 februari willen we graag op-

nieuw iedereen uitnodigen. We sluiten mo-

menteel de eerste ronde van onze kunstcar-

rousel af met drama. Na de kerstvakantie 

gaan we beeldend aan de slag. De Kunstwe-

ken die we dan beleven willen we met u de-

len in een tentoonstelling. Ook deze zal ope-

nen vanaf 15 uur en ook hier voorzien we 

uiteraard iets om te drinken!  

 

Hopelijk met u ook erbij!! 

Dit kan onze turnjuf niet meer nadoen. Straffe meisjes en 

jongens in het 4de... 

EEN HAMER  

De kinderen van het derde leer- 

jaar mogen tegen vrijdag een hamer 

meebrengen om te knutselen .  


