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Kersthappening

Uitnodiging Kersthappening
Op vrijdag 21 december 2018
van 15.00 uur tot 17.00 uur
U kan hier terecht voor
een natje en een droogje.
&
Prachtige kerstwerkjes van onze kinderen
aangeboden aan zéér democratische prijzen.

Tot op de kersthappening!
Onderwijscheques
Tot en met vrijdag 21 december kunnen gezinnen met een onderwijscheque voor het kalenderjaar
2018, deze nog binnenbrengen op het secretariaat.

Kleuterschool
* Kersthappening: Vorige week kon u alvast de uitnodiging voor de kersthappening vinden in de
nieuwsbrief. Graag willen we nog enkele praktische afspraken meedelen.
x Op de parking zal waarschijnlijk onvoldoende parkeerruimte zijn. Daarom wordt er nog een
extra parking voorzien die u kan bereiken via de poort die onze fietsers gebruiken tegen de
straatkant. Gelieve wel voorzichtig te zijn want onze fietsers gebruiken eveneens dat pad om
naar huis te rijden.
x Kleuters worden opgehaald op de kleuterspeelplaats. Kleuters die niet meteen opgehaald zijn,
worden naar de Knabbel gebracht. Er is opvang voorzien uitzonderlijk die dag maar tot 17.00
uur.
x Aan de kraampjes zijn werkstukjes te koop aan zeer democratische prijzen. Voorzie zoveel
mogelijk kleingeld.
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Dus tot vrijdag 21 december op onze school waar u alvast de kerstsfeer kan proeven!
* Nijntjesklas: Volgende week zullen we het kerstverhaal vertellen en vieren we op vrijdag een
kerstfeestje in de klas. Wie van onze ouders wil er iets lekkers maken voor op ons feestje? Gelieve mij
dan even te contacteren. Alvast bedankt! (PS: onze nieuwjaarsbrief is op de melodie van ‘1,2,3,4 hoedje
van papier’.)
* Beren- & Vosjesklas: Wat genoten onze kleuters ervan om samen de kerstboom te versieren. De
kerstsfeer is al erg voelbaar in onze klassen. We staken ondertussen al twee kaarsjes aan tijdens deze
adventsperiode. Zo tellen we samen af naar Kerstmis. Dit doen we volgende week ook nog. Tijdens de
laatste schoolweek van dit jaar gaan we knutselen voor de kerstmarkt. Mogen we ook vragen om voor
onze kleuters wanten te voorzien i.p.v. handschoenen met vingers? Onze kleuters kunnen deze nog niet
zelfstandig aandoen. De wanten mogen vastgemaakt worden aan touwtjes die door de mouwen van de
jas worden gedragen. Bedankt!
* Muizen- & eendjesklas: De kerstbomen zijn al mooi versierd in onze klassen. Ondertussen zijn we al
druk bezig met onze creaties voor de kerstmarkt van vrijdag 21 december. Vrijdag zullen we kerstfeest
vieren met beide klassen. Op die dag moeten onze kleuters geen koeken meebrengen. De juffen
voorzien iets lekkers… 
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week staat volledig in het teken van Kerstmis. We gaan oefenen
voor ons kersttoneel dat we op vrijdag voor de ganse kleuterschool gaan spelen. Onze knutselwerkjes
voor de kerstmarkt werken we af en we oefenen onze nieuwjaarsbrief (in het grootste geheim natuurlijk)
zodat we die vlotjes kennen. Op vrijdag vieren we ook kerstfeestje in onze klas. Hiervoor mogen onze
kleuters al vanaf maandag een (zelfgemaakt) kerstkaartje meebrengen met een lieve kerstwens op voor
een leeftijdsgenootje.

Lagere school
* 1ste leerjaar: De kinderen hebben de voorbije week goed geoefend om de eucharistieviering mooi op
te luisteren. Het zou fijn zijn als er enkele (groot)ouders mee komen genieten van dit mooie moment.
Om 10.15 uur start de viering. Denken jullie ook nog aan de kledij: herder of schaapje?
* 5de leerjaar: Volgende week gaan we op daguitstap naar de Warande voor "Kunst in Zicht".
Geïnspireerd door de hedendaagse kunsten en de alchemie, werken en ontdekken de leerlingen alles
over 'bouwstof' in een uitdagend muzisch labo. De leerlingen brengen die dag een lunchpakket mee.
Best steken ze dat in een rugzakje. De boekentas hebben we die dag niet nodig.
Op maandag gaat de klas van meester Jan (5B); op dinsdag is de klas van juf Greet/juf Anja (5A) en op
donderdag zal de klas van juf Kathleen (5C) aan deze boeiende activiteit deelnemen. De verplaatsing
maken we te voet. We vertrekken meteen om 8.30 uur en zullen pas om 15.30 uur terug op school
aankomen.

Agenda
* 18 december 2018: Zwemmen 4de lj. // Kerstviering Pinksterkerk 1ste lj. om 10.15 uur
* 20 december 2018: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 21 december 2018: Kersthappening

