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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Dit jaar geen kerstmarkt, maar we zijn jullie zeker niet vergeten 

hoor! We hebben onze wensen buiten gehangen, zodat iedereen 

ze kan zien! De kinderen zijn aan de slag gegaan en hebben ge-

zorgd voor een kleurrijke wand met tekeningen. Deze mogen 

nog even blijven hangen, zodat iedereen mee kan genieten van 

de warmte en gezelligheid uit onze klassen. 

We wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie zonder al te 

veel zorgen, zonder al teveel fysieke contacten, maar mét lief-

de, warmte en gezelligheid. En voor 2021 een positieve kijk op 

een zonnige wereld! 

Mijn allerbeste wensen!  

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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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NIET VERGETEN... 

 

LUIZEN 

Ik kom graag nog heel even terug op de brief van afgelopen vrij-

dag ivm het kriebelteam. We hopen dat iedereen in de vakantie 

even de tijd neemt om de kinderen te controleren op luizen. Dat 

kan het beste met de natkamtest. Hoe deze werkt en hoe je kan 

behandelen vind je op de website van Klasse: 

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/  

Deze link kan je natuur-

lijk ook op de website 

van de school terugvin-

den. Je vindt er een hel-

dere uitleg in verschillen-

de talen (oa Nederlands, 

Engels, Pools, Arabisch) 

én een duidelijk filmpje. 

VERKOOP ZOETE LEKKERNIJEN 

DANKJEWEL – DANKJEWEL – DANKJEWEL – DANKJEWEL – DANKJEWEL  
 

Een heel,  heel warme dankjewel aan al onze kinderen, ouders, grootouders, tantes, nonkels, vrienden en sympathisanten !!!! 
De verkoop van de zoete lekkernijen was ook dit schooljaar, een  groot  succes !! 

Wij zijn jullie allemaal enorm dankbaar voor jullie geduld   
 

Zoals beloofd belonen wij opnieuw de meest verkopende klas uit de kleuter- en de lagere school. 
 
Spannend …   De best verkopende klassen zijn: 
 

 
 

 
 

 
 
Jullie worden binnenkort verwend met een leuke verrassing! 


