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Kerstconcert
Woensdag 18 december is het zover!
We nodigen jullie van harte uit op ons
Kerstconcert. U kan dan komen genieten
van mooie kerstklanken gebracht door
onze leerlingen van het 3de, 4de, 5de &
6de leerjaar.
Inkomkaarten kunnen jullie bestellen via de
brief die vandaag met de leerlingen mee
naar huis gaat.
Tot dan?!

Warmste Week
Op 12 december zullen onze leerlingen hun beste beentje voorzetten tijdens onze gekke-handen-run.
De voorbije weken konden ze de nodige sponsors zoeken, zodat hun inzet wordt beloond. Deze centen
mogen jullie tot 10 december binnenbrengen bij de klasleerkracht. Proberen we het record van vorig
jaar te breken? En vergeet niet op de dag zelf gekke handschoenen mee te brengen!!
Veel succes! De organisatoren van de warmste week zijn jullie nu al dankbaar!!

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: We tellen af naar Kerstmis: overal zien we mooie kerstverlichting,
kerstbomen … Onze kleuters zijn ook gefascineerd door de fonkelende lichtjes en daarom werken we
in onze klas rond het thema “Licht en donker”. We mogen volgende week enkele dingen meebrengen
die licht geven: een zaklamp, glow-in-the-dark-stokjes, kaarsen … Voorzie alles goed van naam a.u.b.
* Muizen- & Berenklas: We steken volgende week het 2de kaarsje van de Advent aan. Hiervoor komen
we maandagmorgen met heel de kleuterschool samen in de Knabbel. Stilaan beginnen we af te tellen
naar Kerstmis. We starten dan ook met het thema “Wij tellen af naar Kerstmis”. We vertellen het
kerstverhaal, versieren de kerstboom, spelen het kerstverhaal na, maken mooie knutselwerkjes rond
kerst … Op woensdag is het spelletjesvoormiddag. De ingeschreven mama’s en oma’s zijn dan welkom
om een spelletje te komen spelen in onze klas. Wie een mooi prentenboek heeft rond Kerstmis mag
het meebrengen naar de klas. Gelieve te tekenen met naam. Alvast een fijne aanloop naar Kerstmis!
* Kikker- & Varkentjesklas: De Sint is weer vertrokken. Meer en meer lichtjes verschijnen in het
straatbeeld en in de huizen. De mooiste tijd van het jaar is aangebroken: het is kersttijd! Terwijl we zelf
een lichtje proberen te zijn voor anderen en onze klas in kerstsfeer brengen, gaan we ook toneel spelen
over het kerstverhaal. Dat toneeltje zullen we vrijdag 20 december brengen in een viering voor de
kleuterschool.
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Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag volgt onze 4de leestoets. Hier mag zeker nog wat voor geoefend worden met
de leesblaadjes van kern 4 (blz. 11 en 12).
Maandag mogen de kapoenen ook een speelgoedje of spel meebrengen dat ze van de Sint gekregen
hebben (geen computerspel of tablet). We maken tijd vrij om hier even fijn mee te spelen in de klas.
We zijn al flink aan het oefenen voor de kerstviering op dinsdag 17 december (10 uur Pinksterkerk). Wie
thuis kledij heeft om je kapoen om te toveren tot herder of engel, mag dit alvast mee naar school
geven. U wordt van harte uitgenodigd in deze viering.
* 4de leerjaar: Vrijdag 13 december komen de mama's van Ynte, Dean en Amatus onze leerlingen
praktijk geven over EHBO. Verbanden aanleggen en reanimatie gaan geen geheimen meer kennen
voor onze leerlingen. We kijken er al naar uit! We willen via deze weg de drie mama's alvast bedanken
voor het genomen initiatief!

Agenda
* 10 december 2019: Zwemmen 4de lj.
* 17 december 2019: Eucharistieviering 1ste lj. 10.15 uur // Zwemmen 3de lj.
* 18 december 2019: Kerstconcert 19.00 uur Pinksterkerk
* 19 december 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 23 december 2019 – 5 januari 2020: Kerstvakantie

