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Pastoraal
Donderdag 17 december mogen de kinderen in bonte kleuren en met sportief humeur naar school
komen voor de bonte-kleuren-run. De centen voor het goede doel mogen afgegeven worden aan de
klasleerkracht en dit ten laatste op 16 december.
Vrijdag 18 december
Vrijdag 18 december is het de laatste schooldag voor de kerstvakantie. We zouden deze graag
"feestelijk" afsluiten. Daarom nodigen we graag iedereen vrijblijvend uit om met hun mooiste kleren of
in kerstsfeer naar school komen.
Moeder-Zorg VZW
In het verleden steunde onze school meermaals Moeder-Zorg Turnhout. Nu ontvingen we deze
noodoproep:

Wij hebben een tekort aan meisjestruien M68, M86 en M92. Daarbij ook een tekort aan meisjes T-shirts
M86, M92 en M98 en nog warme meisjes pyjama’s M92. BEDANKT!
Moeder-Zorg vzw is elke dinsdag en vrijdag open van 9.00 uur tot 11.30 uur. Adres: Collegestraat 42,
2300 Turnhout.
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De nieuwjaarsbrieven worden mee naar huis gegeven. We maken
ook een sterretje om te gebruiken bij de nieuwsjaarbrief. Het duurt nog eventjes vooraleer het
Nieuwjaar is, dus jullie kunnen thuis ook nog wat oefenen.
Volgende week organiseren we een kerstfeest. We zullen met onze 3 klassen vrijdagmiddag samen
feestvieren en iets lekkers eten. Daarom hoeven onze kleuters op vrijdag 18/12 geen boterhammen
mee te brengen. Omdat we het einde van het jaar feestelijk willen afsluiten, mogen onze kleuters op
hun “Kerst-best” naar de klas komen ☺
* Muizen- & Berenklas: Onze klas is helemaal versierd, de kerstboom staat en we genieten van de
gezelligheid en alle lichtjes. We oefenen ook heel hard voor onze nieuwjaarsbrief. Het lukt al heel
goed! Op vrijdag houden we een kerstfeestje in de klas en eten we pannenkoekjes.
We zouden nog eens graag jullie aandacht willen vragen i.v.m. zelfredzaamheid bij je kleuter. Laat
hem/haar zelf de jas aandoen, de schoenen aandoen, de handschoenen... Wij oefenen hierop heel hard
in de klas. Bij sommige kleuters zijn de schoentjes echt nog heel moeilijk. Sommige kinderen hebben
ook weleens een salopette aan. We vinden dit supermooi, maar het is echt niet gemakkelijk voor onze
kleuters. Wanneer zij naar toilet moeten, moeten ze alles helemaal uitdoen. Soms hebben ze hun jas
nog aan of verkleedkleedjes en dan is dit echt wel moeilijk. Hierdoor zijn ze soms te laat en hebben ze
een ongelukje.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week kwamen we helemaal in kerstsfeer. We maakten
wenskaartjes voor de kindjes van de andere klas, maakten zelf kerstballen met foamklei die we in onze
boom hingen en we leerden onze nieuwjaarsbrief. Natuurlijk vertelden we ook het verhaal waar alles
om draait: het geboorteverhaal van Jezus. We verdeelden alvast de rollen voor het toneeltje want
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volgende donderdag spelen wij het geboorteverhaal na. Alle andere kleuterklassen komen kijken
tijdens een “kleuter-kerst-viering”. Het briefje voor de verkleedkleren vind je terug in het kaftje. We
kijken er al naar uit...
Lagere school
* 1ste leerjaar: Zijn de tandjes goed gepoetst? Maandag mag de tandenpoetskalender mee naar school
gebracht worden.
Donderdag houden we de bonte-kleuren-run. Denken jullie aan de sponsorbrief? Die dag mogen de
kinderen in sportieve (bonte) kledij naar school komen.
Vrijdag mogen de kapoenen zich feestelijk aankleden (feestkleding, kersttrui, kerstmuts...)
* 4A: We danken juf Katrien die bij ons heel het trimester stage heeft gelopen. Wij wensen haar nog
heel veel succes als toekomstige juf!
Agenda
* 21 december 2020 – 3 januari 2021: Kerstvakantie

