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Advent is leven
Advent is leven
Naar het licht,
Naar de blijdschap,
Naar de vervulling.
Naar de zekerheid
Van een grote vreugde.
Advent is groeien
Naar het geloof
In de nieuwe mens
Die ons de hand reikt
En ons op weg helpt
Naar de liefde
Die ons verwarmt
En verblijdt.
Advent is geloven
In de boodschap
Van het goede.
Weten dat het kan:
Geluk,
Vrede, vreugde,
Voor die van goede wil zijn.

Prikkelarm schaatsmoment
Op donderdag 27 december van 11.00 uur tot 13.00 uur organiseren Het Raster en Stad Turnhout een
prikkelarm schaatsmoment op het Wintersalon. Auditieve prikkels worden dan verlaagd en er zijn
minder visuele lichten. Een uniek initiatief in Vlaanderen.

Kleuterschool
* ALGEMEEN: Na de kerstvakantie zijn er een aantal wijzigingen in onze organisatie op onze
kleuterschool. Juf Caroline blijft in de Eendjesklas.
Van onze twee eerste kleuterklassen gaan we drie klassen maken. In elke klas komen er dan zo’n 15
kleuters te zitten. Die derde eerste kleuterklas wordt de Egeltjesklas en juf Annick Van Gorp kijkt nu al
uit om haar 15 Egeltjes te mogen verwelkomen. Op woensdag komt juf Tinne in de Egeltjesklas. Deze
klas bevindt zich in de gang van de directeur. Juf An Leunen zal pas terugkeren op maandag 21 januari
in de Muizenklas. Tot zolang zal juf Shauni voor de Muizen zorgen.
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* Nijntjesklas: Na de vakantie verwelkomen we nieuwe vriendjes in onze klas. Maar eerst gaan we
genieten van de gezellige feestdagen en wil ik iedereen een fantastisch Nieuwjaar toewensen.
* Beren- & Vosjesklas: Enkelen van onze vriendjes verhuizen naar de Egeltjesklas. De kleuters die van
klas veranderen, zijn hier al van op de hoogte gebracht via een brief. In onze klasjes doen we na de
vakantie een 'meespeelweek'. Wie thuis leuke spelletjes heeft, mag deze meebrengen. Graag voorzien
van naam!
* Egeltjesklas: Allereerst wil ik iedereen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toewensen! Dat
al jullie dromen en wensen mogen uitkomen! Vervolgens wil ik alle kleuters die na de vakantie in de
Egeltjesklas starten alvast welkom heten! De eerste week zullen we vooral tijd besteden aan het leren
kennen van elkaar, de juf, de klas, ... Ik kijk er alvast enorm naar uit!
* Muizen- & Eendjesklas: Eerst en vooral een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Wij wensen
jullie allemaal een fijne vakantie toe. Na de vakantie zal juf An nog twee weken thuisblijven.
* Kikker- & Varkentjesklas: Na de vakantie starten we met het thema “Gelukkig Nieuwjaar slakje”
waarmee we gaan werken rond tijd. Maar eerst gaan we genieten van een fijne vakantie! Voor iedereen
een zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar!

Lagere school
* 1ste leerjaar: Na de vakantie gaan we met onze vulpen schrijven. Misschien nog een ideetje voor onder
de kerstboom of voor Nieuwjaar? Breng dus zeker je pen mee (en extra vullingen) op maandag 7
januari. We zullen dan al een leuk briefje schrijven...
We wensen jullie een zeer leuke vakantie, fijne feestdagen en veel warme wensen voor 2019!
* 5de leerjaar: Op donderdag 10 januari zullen we naar de toneelvoorstelling 'Rood of waarom pesten
niet grappig is' gaan. Dit vindt plaats in de voormiddag in zaal Het Gevolg en we zullen hier te voet
naartoe gaan. We gaan niet op tijd terug op school zijn voor de middagpauze. Daarom willen we
vragen dat elke leerling die dag een lunchpakket bij zich heeft.
* 6de leerjaar: Zesdeklassers, wij vertrekken bijna op sportklassen! We verwachten jullie op
maandagochtend (7/01) om 8.30 uur aan het groot College. Zorg ervoor dat jullie goed uitgerust zijn
en met veel energie, enthousiasme, de juiste bagage en je kids-ID klaarstaan op de speelplaats van het
eerste en tweede middelbaar. Ben je vergeten wat je mee moet nemen? Neem gerust een kijkje op de
website. Daar vind je de brief terug.

Agenda
* 7 – 11 januari 2019: Sportklassen 6de lj.
* 7 januari 2019: Instapdag
* 15 januari 2019: Zwemmen 4de lj.
* 21 januari 2019: Geen avondstudie – PV
* 22 januari 2019: Zwemmen 3de lj.
* 23 januari 2019: Vergadering Ouderraad 20.00 uur
* 25 januari 2019: Rapport II
* 29 januari 2019: Zwemmen 4de lj.

