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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Daar is ‘m… de laatste schoolweek van 2020.  

Nog een paar toetsen tijdens koude en donkere dagen, maar 

zeker toch ook een sprankeltje kerstsfeer. Daar zorgen we voor! 

En na de vakantie start we dan opnieuw met veel hoop en dro-

men en met dagen die stilaan langer worden en… 

Geniet van al het moois! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

18/12 Wieltjesdag 5 en 6 

 Kersttoneel -en feestje in de klas 

 Rapport LS 

21/12—

01/01 

Kerstvakantie 

04/01 Instap peuters in de klas van Jules 

08/01 Wieltjesdag 1 en 2 

27/01 Studiedag: geen school voor de 

kinderen 
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BERICHT VAN DE JEUGDDIENST: NIEUWJAARKE ZOETE 

Het zou de laatste dag van 2020 niet zijn, als ook die  

31ste december er dit jaar niet wat anders zou uitzien. In de 

hele provincie Antwerpen is gaan zingen en deur-aan-deur gaan 

voor snoepjes of centjes verboden, maar Nieuwjaarke Zoete la-

ten we toch niet zomaar voorbij gaan!  

Maak een leuk filmpje, een foto, tekening of kaartje met jouw 

nieuwjaarswensen en stuur alles voor 30 december 

naar   jeugd@wuustwezel.be   of steek het in de brievenbus van 

het gemeentehuis. Je mag zingen, dansen, voorlezen… in je film-

pje, dat mag je helemaal zelf kiezen. Maak er iets moois van, 

zodat we 2021 met z’n allen warm kunnen inzetten  

Zet er zeker je naam, leeftijd, telefoonnummer en adres bij en 

wie weet kom jij op 31 december op onze Nieuwjaarke Zoete TV!  

   

Kijk op 31 december mee via  www.wuustwezel.be/2021 ! 

 

VERKOOP ZOETE LEKKERNIJEN 

Goed nieuws! We gaan ervoor zorgen  

dat de bestellingen volgende week mee  

kunnen gegeven worden. Omdat we alles 

natuurlijk veilig en correct willen afhande-

len bekijken we nog of alles op donderdag 

of ten laatste vrijdag kan worden  

meegegeven. 

KERSTFEESTJES 

We laten de kerstdagen niet zomaar voorbij 

waaien op school. Net zoals bij de Sint zor-

gen we ook nu voor een veilig, maar gezellig 

programma. Voor de kleuters gaan we een 

alternatieve versie brengen van het kerst-

verhaal, de leerlingen van het derde leer-

jaar spelen naar goede traditie toneel voor 

de hele lagere school. Dit jaar zullen ze dat 

buiten op de speelplaats doen. 

 

Ook in de klassen zul-

len we een gezellig 

feestje organiseren 

zodat we opgewarmd 

zijn om ook thuis, in 

onze eigen bubbel, 

kerst te vieren. 
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