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Kerstvakantie
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.
Het schoolteam wenst jullie allen een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Kleuterschool
* Eendjesklas: Na de vakantie verwelkomen we weer 7 nieuwe vriendjes in onze klas. De eerste week
mogen de nieuwe instappers op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 8.25 uur naar de klas komen.
Donderdag en vrijdag zal juf Caroline ze ontvangen op de speelplaats. We zullen de eerste week
zonder thema werken zodat onze nieuwe vriendjes onze klas kunnen leren kennen. We wensen jullie
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
, Nijntjes- & Egeltjesklas: We starten na de vakantie met een themaloze week waarin we inzetten op
sociale vaardigheden. In de Egeltjesklas komen er twee nieuwe vriendjes bij. Wij wensen jullie fijne
feestdagen.
* Muizen- & Berenklas: Tsjielp tsjielp…roekoe roekoe… Wie horen wij daar om eten roepen? Ja, de
vogeltjes buiten! Ze hebben het koud en hebben honger! We gaan ze samen verzorgen. Na de
kerstvakantie starten we met het thema “Vogels in de winter”. We gaan lekkere pinda’s rijgen aan een
draadje, we maken een vetbol met allemaal lekkere zaadjes erin… Er wonen verschillende vogels in de
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buurt van onze school, in ons bos. We gaan deze observeren met verrekijkers. De kleuters mogen op
maandag 6 januari een verrekijker mee naar de klas nemen. Gelieve te tekenen met naam.
Een fijne kerstvakantie en prettige feestdagen!
* Kikker- & Varkentjesklas: Een nieuw jaar en wij starten met het thema “Gelukkig Nieuwjaar slakje!”.
Dit is een verhaal over een traag slakje dat in deze snelle wereld niets begrijpt van de tijdsbegrippen en
daardoor enkele leuke activiteiten misloopt... (Maar geen paniek, alles komt goed).
Al onze kleuters zijn 5 geworden dus tijd om een volgend stapje in zelfredzaamheid te zetten namelijk
het zelfstandig toiletbezoek. Je kan in de vakantie hiervoor alvast goed oefenen.
Maar even nog vakantie 'vieren'! Daarom wensen wij jullie alvast de meest gezellige feestdagen toe.
Voor het nieuwe jaar heel veel leuke momenten!
In de Varkentjesklas hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van Siënna. We wensen haar
veel plezier in haar nieuwe school! Na de vakantie verwelkomen we een nieuw meisje in onze klas,
hopelijk voelt zij zich snel thuis.

Lagere school
* 1ste leerjaar: We wensen jullie een heel fijne vakantie en prettige feestdagen!
Maandag na de vakantie zullen we meteen starten met onze vulpen. Gelieve deze dus zeker te voorzien. Een
vulpen en enkele reserve vullingen. Misschien nog een ideetje voor onder de kerstboom?
Tot in 2020...
* 5de leerjaar: Eerst en vooral willen we alle kinderen van onze klas fijne feestdagen en een deugddoende
vakantie wensen. Veel leerlingen spreken al een aardig woordje Frans. Er is dan ook hard gewerkt dit trimester
om de eerste 10 lessen onder de knie te krijgen. Na de vakantie gaan we in de klas toetsen of alle woorden en
zinnen nog goed gekend zijn. Daarom is het echt wel verstandig om in de vakantie alles nog eens grondig te
herhalen met de woordkaartjes, het leerboek, het werkboek, via Bingel... Zo worden vervelende verrassingen in
januari vermeden. Dan staat 'Unité 11' ons al op te wachten...
* 6de leerjaar: Zesdeklassers, wij vertrekken bijna op sportklassen! We verwachten jullie op maandagochtend
(6/01) 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.
Fijne vakantie en prettige feestdagen!

Agenda
* 23 december 2019 – 5 januari 2020: Kerstvakantie
* 6 januari 2020: Instapdag
* 6 -10 januari 2020: Sportklassen 6de lj.
* 7 januari 2020: Zwemmen 3de lj.
* 14 januari 2020: Zwemmen 4de lj.
* 21 januari 2020: Zwemmen 3de lj.
* 22 januari 2020: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 24 januari 2020: Rapport 2
* 27 januari 2020: Geen avondstudie – PV
* 28 januari 2020: Zwemmen 4de lj.
* 30 januari 2020: Kijkdag instappers 9.00 uur

