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Kerstconcert

De inkomkaarten voor het kerstconcert worden vandaag met uw zoon/dochter mee naar huis gegeven.
Heeft u nog graag een inkomkaart? Dan kan u deze nog bestellen t.e.m. dinsdag 17 december.

Kleuterschool
* ALGEMEEN: Wie nog graag nieuwjaarsbrieven wil bestellen, kan dit ten laatste maandag 16
september.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: We tellen af naar Kerstmis. Vrijdag gaan we kijken naar een
kersttoneel gebracht door de kleuters van de derde kleuterklas. We vieren vrijdag ook kerst in onze
klas.
Donderdag komen er weer enkele nieuwe instappers kennismaken in de Eendjesklas!
* Muizen- & Berenklas: Volgende week steken we het 3de kaarsje aan van de adventskrans. Het is bijna
Kerstmis! We zijn al volop aan het oefenen voor onze nieuwjaarsbrief. Op donderdag krijgen de
kleuters hun nieuwjaarsbrieven + attributen (die bij het opzeggen van deze brief horen: toverhoed en
toverstaf) mee naar huis. Op vrijdag vieren we kerstfeest in onze klas. We eten dan lekkere
pannenkoeken! Gelieve je kleuter die dag niet te veel boterhammen mee te geven.
* Kikker- & Varkentjesklas: De laatste schoolweek van 2019 zal in het teken staan van Kerstmis. Op
maandag steken we het derde kaarsje van de adventskrans aan. Op donderdag mogen we nog even
naar het eerste leerjaar om te luisteren naar een kerstverhaal. Verder oefenen we ons toneeltje in dat
we vrijdag tijdens een kerstviering brengen voor de hele kleuterschool. Ook vieren we vrijdag feest in
onze klas voor onze jarigen van december, maar ook voor Kerstmis. We vieren dit met de twee klassen
samen. Hiervoor mogen de kinderen maandag een mooi kaartje (mag zelfgemaakt zijn) meebrengen
met een kerstwens voor een leeftijdsgenootje. Op vrijdag worden de kaartjes via een spel uitgedeeld.
Zo kan iedereen met een mooie wens de feestdagen in stappen.
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Lagere school
* 1ste leerjaar: Nog een weekje voor de vakantie. Er staat nog heel wat op de planning: onze
kerstviering, een voorleesmomentje bij de kleuters en een gezellig kerstfeestje... Dat belooft leuk te
worden.
* 5de leerjaar: De laatste week voor de vakantie maken we tijd om onze nieuwjaarsbrieven te schrijven.
Met wat concentratie, ordelijkheid en netheid moet het dus lukken om 3 tot 5 brieven neer te pennen.
Indien uw kind niet alle brieven in de klas geschreven heeft, zullen er kopies van een reeds geschreven
brief meegeven worden. De brieven komen de laatste vrijdag voor de vakantie mee naar huis.

Agenda
* 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

