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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Daar is december alweer. Samen met de Sint en stilaan ook de 

kerstsfeer, advent begint immers zondag al, krijgen we volgende 

week nog belangrijk bezoek: de hele week zullen twee inspec-

teurs de werking van onze school komen doorlichten. De gewone 

gang van zaken blijft echter zoals het is. De kinderen zullen er 

misschien niet eens veel van merken, behalve dan dat de juf of 

meester een klein beetje zenuwachtig is…  

Nog een leuke aankondiging is onze aller- 

eerste kerstmarkt op donderdag 19 december.  

Lees er meer over in deze nieuwsbrief… Kijk zeker ook eens naar 

onze website, daar staan een nieuwe foto’s van de voorlees-

week, Sint en Piet,...  

Veel groetjes van meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

2-6/12 Doorlichting 

02/12 Sportsnack L1-2-3 

16/12 Kijkmoment peuters 

16/12 Sportsnack 1-2-3 

19/12 Kerstmarkt tvv CODA 

20/12 Kerstviering –en toneel 

20/12 Rapporten LS 

23/12-

03/01 

Kerstvakantie 
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LEKKERNIJEN OUDERRAAD 

Er zijn nog enkele restjes over na de  

lekkernijenverkoop van de ouderraad: wafeltjes met en zonder 

chocolade, speculaas en marsepeinen cacaopapatjes.  

Je kan deze laatste kans benutten door maan-

dagochtend langs het secretariaat te passeren 

en je aankopen te doen!  

SCHOENTJE ZETTEN 

Deze week kwamen Sint en Piet al op bezoek,  

volgende week komen ze opnieuw! donderdag mogen de kin-

deren hun schoentje zetten in de klas, met eventueel iets leuks 

er in voor Sint, Piet of Slecht Weer Vandaag. De leerlingen van 

de lagere school mogen vrijdag iets meebrengen om te spelen, 

iets dat ze hebben gekregen van de Sint. Iets waarmee ze samen 

met hun vriendjes van de klas kunnen spelen, dus liever geen  

elektronische speeltjes of al te kleine spulletjes. Zorgen jullie er 

ook voor dat de naam er op staat? De kleuters hoeven niets mee 

te brengen, zij zullen al ‘werk’ genoeg hebben... 

WIE HEEFT ER... 

Beste vriendjes,  

Wie van jullie heeft er thuis nog glazen bo-

kaaltjes of glazen yoghurt potjes staan? 

Je mag ze volgende week mee naar onze klas 

nemen, zo kunnen wij er iets moois mee 

knutselen. 

Alvast bedankt! 

VOOR DE CROSSERS 

Op vrijdag 27 december is het weer de jaarlijkse  

Azencross in Loenhout. Misschien zijn je kinderen wel grote fan 

van de veldcrossers, of ga je zelfs ter plaatse kijken? 

Het hoeft niet enkel bij kijken te blijven. Jullie kunnen je in-

schrijven voor een gratis initiatie met ex-profrenners. 

Let op, deze initiatie wordt niet door de school zelf georgani-

seerd. Heb je interesse dan schrijf je je in via: 

www.azencross.be. Klik bovenaan op ‘jeugdinitiaties’.  

En wie weet rijdt de nieuwe Mathieu van der Poel wel rond in 

onze school!? 

Veel plezier, Meester Stijn 

KERSTMARKT 

Ter nagedachtenis van Ilse, de ere-

voorzitster voor altijd en altijd van onze ou-

derraad organiseren we op donderdag 19 de-

cember een mini-kerstmarkt op onze school. 

Je kan er genieten van de kinderen die lied-

jes zingen, iets lekkers eten of drinken of 

iets kopen om mee naar huis te nemen. We 

doen dit alles tijdens Warmste Week ten 

voordele van CODA. 

http://www.azencross.be

