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Warmste Week
Bekijk zeker het promofilmpje in bijlage van onze gekke-handen-run!

Schoolfoto’s
Op vraag van de fotograaf is het nog mogelijk om 1 week foto’s te bestellen van 27/11 t.e.m. 4/12.
www.vdeonline.com.

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: In onze klassen staat alles in het teken van de Sint.
We tellen af naar woensdag voor het bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Woensdag zetten we
ook onze schoentjes klaar. Je mag nog iets meebrengen om erin te stoppen bv. wortel/ suikerklontje/
tekening… Hopelijk zijn we allemaal braaf geweest… 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week tellen we verder af naar de komst van de Sint. Woensdag komt
hij echt op bezoek! Spannend! Reclamefoldertjes zijn heel welkom, dan kunnen onze kleuters naar
hartenlust knippen en kiezen. Je kleuter mag woensdag eventueel ook een tekening meebrengen voor
Sinterklaas.
* Kikker- & Varkentjesklas: 6 december nadert en ook de spanning bij onze kleuters. De Sint heeft
beloofd dat hij woensdag langskomt, dus wij tellen af!
Woensdag zetten wij onze laarsjes (die al op school zijn) klaar, misschien brengt de Sint dan nog wel
een verrassing in onze klas. Wie dat wil, mag iets meebrengen om in de schoen te leggen.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Dinsdag 3 december zullen wij ons schoentje (turnpantoffel) zetten in de klas. Je kapoen
mag die dag een leuke tekening en/of wat lekkers meebrengen voor het paard, de Sint of de pieten...
* 2A + 2B: Volgende week komt meester Tim in 2A en juf Chelsey in 2B lesgeven. We wensen hen veel
succes!
* 3de & 4de leerjaar: Omwille van extra repetities voor het kerstconcert, wordt er opnieuw een
zwembeurt gewisseld. Het 3de leerjaar gaat zwemmen op dinsdag 17 december en het 4de leerjaar zal
gaan zwemmen op dinsdag 10 december. Gelieve hiermee rekening te houden. Bedankt!

Agenda
* 28 & 29 november 2019: Schoolvrije dagen – Ped. studiedagen
* 3 december 2019: Zwemmen 4de lj.
* 4 december 2019: Sint op school
* 10 december 2019: Zwemmen 4de lj.
* 17 december 2019: Eucharistieviering 1ste lj. 10.15 uur // Zwemmen 3de lj.
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* 18 december 2019: Kerstconcert 19.00 uur Pinksterkerk
* 19 december 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 23 december 2019 – 5 januari 2020: Kerstvakantie

