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Vervallen in oude gewoonten…
Drukte op de parking: alternatieven worden steeds beter gebruikt: er is een veel betere spreiding bij
het afhalen van de kinderen na schooltijd. Enkele mensen gebruiken al de parking van het ‘groot
college’ (Koningin Astridlaan 33). Bij regenweer blijft het moeilijk. Daarom nog eens een herinnering:
voor de ‘kiss-and-ride’ schuif je rechts aan op de oprit, voor de parking schuif je links aan (laat dit ook
weten aan grootouders). Meer hoffelijkheid van enkele bestuurders zou sommige situaties ook
verbeteren.
Verloren voorwerpen
In de loop van volgende week zullen de verloren voorwerpen uitgestald worden op de banken tussen
de boven- en beneden-speelplaats. Kom zeker eens kijken. Zorg dat in alle kledingstukken en doosjes
van je kinderen steeds de naam staat. Zo kunnen we gevonden voorwerpen terug bezorgen.
Zwitserlandkampen
Het schoolbestuur heeft beslist om de Zwitserlandkampen nog niet opnieuw op te starten omwille van
een te grote onzekerheid. We kunnen niet inschatten hoe de toestand dan hier in België zal zijn en
eveneens niet of Zwitserland ons op dat moment gaat toelaten. En reeds gemaakte kosten, zoals de
huur van kamphuizen, kunnen niet gerecupereerd worden.
Vrolijke-lichtjes-run
Op donderdag 16 december zal de jaarlijkse sponsorloop doorgaan in onze school. Tijdens de ‘Vrolijkelichtjes-run’ zetten we ons beste beentje voor om mensen in armoede te kunnen steunen. Feestvarken
vzw zal daardoor kindjes in armoede een fijne verjaardag kunnen bezorgen. De kinderen mogen die
dag in sportieve kledij naar school komen. Deze kledij mogen zij nog vrolijker maken door fluo of
lichtgevende attributen aan te doen. De centjes mogen tot 15 december aan de kasleerkracht gegeven
worden. Via deze link kan je de werking van Feestvarken vzw bekijken.
Kleuterschool
* Eendjesklas: Een gezellige periode is weer aangebroken: lichtjes in de straten, mooi versierde
kerstbomen, samen Kerst vieren met je gezin of familie… Hoog tijd dus om ook in onze klas een
kerstboom te zetten en van deze gezelligheid te proeven. We gingen ook al meteen aan de slag met
het knutselen voor en oefenen van de nieuwjaarsbrieven. Volgende week werken we nog verder rond
het thema ‘Kerstsfeer’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Nu de Sint terug vertrokken is naar Spanje, hebben we deze week samen met
de kleuters onze kerstboom gezet en versierd. Zo fijn om er met z’n allen rond te zitten. In onze klas
kunnen we dan ook weer volop op ontdekking gaan met nieuwe spulletjes zoals: lichtjes, kerstbomen,
-ballen, -slingers en verkleedkleren. Wat waren we weer enthousiast! We zijn begonnen aan ons
knutselwerkje dat bij onze nieuwjaarsbrief hoort. Volgende week werken we ook nog rond thema
‘Kerst’.
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* Muizen- & Berenklas: We steken alweer het derde kaarsje aan van onze Adventskrans. Samen kijken
we uit naar Kerstmis. Deze week leren we verder over Kerst en oefenen we onze nieuwjaarsbrief nog
verder in.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week namen we afscheid van de Sint. We leerden onze
nieuwjaarsbrief en die gaan we volgende week nog goed inoefenen. We versierden onze klas, zodat we
al helemaal in kerststemming konden komen. Volgende week is het al de laatste schoolweek van dit
jaar. We gaan uiteraard kerstverhaaltjes vertellen en op vrijdag vieren we kerstfeest. Maar we gaan
natuurlijk nog veel meer doen. Wat, dat blijft nog even een verrassing...
Lagere school
* 1ste leerjaar: Vrijdag 17 december willen we graag wat extra kerstsfeer in de klas brengen.
Daarom mag je die dag een kerstmuts, kersttrui of feestelijke kledij aandoen.
* 5de leerjaar: De laatste week voor de verlengde vakantie maken we tijd om onze nieuwjaarsbrieven te
schrijven. Met wat concentratie, ordelijkheid en netheid moet het dus lukken om 2 tot 4 brieven neer te
pennen. Indien uw kind niet alle brieven in de klas geschreven heeft, zullen er kopies van een reeds
geschreven brief meegeven worden. De brieven komen de laatste vrijdag voor de vakantie mee naar
huis.
Agenda
* 14-12-2021: Zwemmen 4C
* 16-12-2021: Geen avondstudie – PV
* 17-12-2021: Laatste schooldag voor kerstvakantie (gewone schooluren)

