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Kersthappening
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het welslagen van de
kersthappening.
Tof dat alle leerlingen een 'kerstkunstwerkje' maakten of een 'kerstoptreden' gaven.
De mensen van de ouderraad zorgden ervoor dat er lekker gegeten en gedronken kon worden.
Er waren veel mensen die iets kochten, betaalden voor het optreden of iets aten of dronken.
Bovendien hebben velen geholpen bij het opstellen en het opruimen van dat kerstgebeuren.
Hartelijk dank aan zovelen!!!

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Jules heeft een zak bij. Wat zou daar inzitten? Het is een bal. Samen met Jules gaan we
volgende week eens kijken wat we met een bal allemaal kunnen doen.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: Nu onze klasgroepen een beetje kleiner zijn, werd er deze week extra
genoten van de speel- en leermomenten samen. We zijn het allemaal weer goed gewoon op school en
in de klas. Volgende week gaan we aan de slag met het thema “Rollebolle”. Wie thuis nog wat
ballonnen heeft, mag die aan de juf bezorgen.
Onze kleuters worden dit schooljaar allemaal, met hun ouder(s), verwacht op een medisch onderzoek.
Deze onderzoeken gaan door in het onderzoekslokaal van het groot college op 26 maart, 1 of 2 april
2019. Uw kleuter kreeg hier vandaag een brief voor mee naar huis. Aan de ingang van de Rollebol
zullen vanaf volgende week lijsten hangen waarop u kan intekenen voor dit onderzoek.
* Muizen- & Eendjesklas: Volgende week veranderen onze kleuters in kleine kunstenaars. We bekijken
kunstwerken, spelen toneel, maken muziek, bewegen op muziek, … We maken zelf allerlei kunstwerken
en stellen deze op het einde van het thema tentoon. Hiervoor mogen jullie op maandag, maar ook de
volgende dagen, allerlei kosteloos materiaal meebrengen. Denk hierbij aan: lege koffiecapsules,
yoghurtpotjes, doppen van flessen, knopen, isomo, steentjes, parels, stukjes hout, kurken, … (tip:
google even op “loose parts”).
* Kikker- & Varkentjesklas: We zijn het jaar goed begonnen met ons thema “Gelukkig Nieuwjaar slak”
en gaan hier nog een weekje mee door. We gaan spelletjes spelen die met tijd te maken hebben. We
gaan ervaren hoe de tijd soms snel voorbij gaat, maar soms ook voorbij kruipt...

Agenda
* 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.

