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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het wordt een warme week op school met na de laatste toetsen 

ook veel gezelligheid. We vieren kerst in de klas en maken alles 

klaar voor onze kerstmarkt voor Coda die we donderdag organi-

seren. Lees er meer over verder in deze nieuwsbrief.  

Over precies een week start de kerstvakantie en brengen we 

twee weken gezelligheid in huis! 

Warme groet van meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/12 Kijkmoment peuters 

16/12 Sportsnack 1-2-3 

16,17, 

19/12 

Geen studie! 

19/12 Kerstmarkt tvv CODA 

20/12 Kerstviering –en toneel 

20/12 Rapporten LS 

23/12-

03/01 

Kerstvakantie 

TWEE BERICHTJES IN ÉÉN 

Op woensdag 18 december stellen we onze klas open voor  

de ouders, grootouders, broers, zussen, … om het resultaat van 

ons hoekenwerk van de geschiedenis te laten zien. 

Iedereen is welkom tussen 11.45 u en 12.45 u 

 

Op donderdag 19 december mogen jullie een snoeischaar (als je 

dit hebt) meebrengen. Dit gaan we gebruiken om ons bloemstuk-

jes voor de kerstmarkt te maken. 

STUDIE EN SPORTSNACK 

Volgende week is er geen studie. De  

sportsnack op maandag zal dan ook een half 

uurtje vroeger  afgelopen zijn, omstreeks 

16u30! 

KERSTMARKT 

2019 loopt op zijn laatste benen , 2020 loert om de hoek. 

 

Nog één schoolweekje en het eerste trimester zit er op.  Op donderdag, 19 december 

is er de kerstmarkt.  Om 15.00 uur openen we de kerstmarkt muzikaal; jullie kunnen 

genieten van de mooie liedjes, gezongen door onze kinderen.  Daarna starten we met  

de kerstkraampjes tot 17.30 uur.  Die dag zullen leerkrachten ook de rijen naar de 

Bredabaan en de Dreef om 15.20 uur begeleiden. Mogen wij vragen, dat jullie met jul-

lie kind goed afspreken of ze met de rij mee moeten gaan of ze op de kerstmarkt mo-

gen blijven. Alvast bedankt!  

SCHOOLFUIF 2.0 

Hallo little-kids & kids, 

De ouderraad heeft groot nieuws voor jul-

lie !! In 2020 is het opnieuw zover…    

Wij stellen jullie graag voor : 

SCHOOLFUIF 2.0 

Noteer alvast zaterdag 25 januari in je 

KERSTFEESTJE 

Op donderdag 19 december vieren wij  

een kerstfeestje in de klas. Daarom hoeft je kleuter die dag geen 

koek mee naar school te brengen, een stuk fruit  

is voldoende.  

Hartelijk dan voor jullie medewerking.  

juf Gerd en juf Ann  

Warme oproep, 
schud je zakken leeg, open handtassen, tasjes en geldbeugels, 
breek die oude spaarvarkens open, 
voel in al je jaszakken tot aan de voering, piep in potjes en doosjes, 
trek je lades open... Je zal versteld staan van al die kleine rosse centjes die 
door je huis zwerven... 
verzamel al die centjes en breng ze mee naar onze kerstmarkt en stop ze daar 
in onze rospot. 
Wij geven ze graag door aan CODA,  
maak van je hart het warmste hart en help mee, 
want kleine zaken brengen grootse dingen teweeg! Warme dank je wel! 
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