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Afwezige leerkrachten 
 
Op dit moment loopt de organisatie van het schoolgebeuren moeilijk omdat een 5-tal collega’s afwezig 
is. Wegens een schaarste op de arbeidsmarkt zijn er geen interimarissen. We moeten de vervangingen 
intern oplossen. Er heerst een grote solidariteit en iedereen wordt ingeschakeld om voor elke klas een 
leerkracht te hebben. Daardoor kan het zijn dat de zorgwerking voor bepaalde kleuters en leerlingen 
tijdelijk niet loopt zoals het op het oudercontact is afgesproken. Wij danken u voor uw begrip hiervoor. 
We hopen zo snel mogelijk weer te kunnen overschakelen naar een normaal lesverloop en zorgwerking. 
 

Verloren voorwerpen 
 
Er is dit trimester al een grote hoeveelheid verloren voorwerpen verzameld. Alle spullen liggen netjes 
uitgestald op de eerste verdieping aan de trap bij juf Hanne. Neem eens een kijkje! 
 

Vanuit de ouderraad 
 
Om het eerste trimester in een gezellige sfeer af te sluiten, organiseert de ouderraad een heuse 
kersthappening op vrijdag 23 december, aansluitend op de schooluren. Meer informatie volgt nog 
maar noteer alvast deze happening met stip in je agenda. 
 

Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Wat hebben onze kleuters genoten van het bezoek van de Sint! Volgende week werken 
we nog verder rond dit thema in onze klas. 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Wauw! Dat was indrukwekkend toen de Sint daar plots op het dak stond! 
Gelukkig kwam de brandweer helpen! Volgende week sluiten we thema ‘Sint en Piet’ af en komen we 
even tot rust met het speelgoed dat we van de Sint gekregen hebben.  
* Muizen- & Berenklas: We hebben er een spannende week opzitten: Sinterklaas kwam op bezoek en 
liet heel wat lekkers voor ons achter! Volgende week werken we nog verder rond het thema 
‘Sinterklaas’. Deze week startte er ook een nieuw vriendje in de Muizenklas: welkom Leivy!  
* Kikker- & Varkentjesklas: De Sint en zijn Pieten brachten ons een fijn bezoek en we konden al 
genieten van ons nieuwe speelgoed. Sinterklaas neemt de stoomboot terug naar Spanje maar oei! Hij 
vergeet een Pietje. Dat is de aanzet van het thema voor de volgende week dat ons brengt bij Kerstmis. 
Maandag gaat onze uitgestelde integratie met het eerste leerjaar door. 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Volgende week donderdag (8 december) mogen de kinderen een speelgoedje (geen 
computerspel) meebrengen dat ze van de Sint kregen. Ze mogen hier fijn mee spelen tijdens het 
hoekenwerk. 
 

Agenda 
 
* 8 & 13 december 2022: Oudercontacten 1ste t.e.m. 3de KS  
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* 16 december 2022: Kijkdag nieuwe instappers 9u00 
* 19 december 2022: Geen avondstudie – PV 
* 22 december 2022: Viering 4de lj.  
* 23 december 2022: Kersthappening 
* 26 december 2022 – 8 januari 2023: Kerstvakantie 
 


