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Start 2de trimester
Zoals de richtlijnen nu zijn, komen de kinderen weer naar school op maandag 4 januari. Toch horen we
in de media weer geruchten om in januari van thuis uit digitaal aan de slag te gaan. Jammer dat daar
vandaag geen uitsluitsel over is.
Voor de zekerheid geven we de schriften van de kinderen vandaag mee in hun boekentas. De kinderen
mogen niet in de schriften werken tot de leerkracht een opdracht geeft. Vergeet ze op de eerste
schooldag niet mee terug te geven. Nu is er eerst vakantie voor uw kind en mag het de school even
loslaten. Zoals steeds blijven we (voor-) lezen stimuleren.
Bonte-kleuren-run
Gisteren organiseerden we de “bonte-kleuren-run”. Wat hebben alle kinderen van onze kleuter- en
lagere school hun beste beentje voorgezet. We haalden een schitterend bedrag op van 5090 euro.
Dank je wel voor deze warme, gulle schenking. De Turnhoutse gezinnen die daardoor een mooi
kerstpakket krijgen, zullen blij zijn. Daarvoor willen we Tinne Mariën hartelijk danken om dit waar te
maken.
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Afgelopen donderdag hebben we deelgenomen aan de “bontekleuren-run”. Onze jongste kleuters wandelden deze sponsortocht in het bos. De week werd feestelijk
afgesloten met een gezellig kerstfeest. Wij wensen jullie allemaal een fijne kerst en een gelukkig
Nieuwjaar toe. Geniet van de gezelligheid bij jullie thuis!
Na de Kerstvakantie verwelkomen we in de Eendjesklas 8 nieuwe vriendjes. Welkom allemaal!
* Muizen- & Berenklas: Lieve ouders en schatjes van de Beren- en Muizenklas,
Strooi confetti door je hoofd
en gooi glitters in de lucht
wens je allermooiste wensen
stuur je zorgen op de vlucht
spaar fijne momenten
en schenk bubbels in je glas
we wensen je een fijn nieuw jaar
een veel beter dan het dit jaar was.
We wensen jullie een fijne vakantie en veel genot van kleine dingen.
Juf An, juf Isaura, juf Leen en juf Frie
* Kikker- & Varkentjesklas: De laatste schoolweek van het jaar... naar traditie oefenden we in de klas
voor het toneel van het kerstverhaal. Wat hebben onze kleuters dat goed gedaan! Ze kregen veel lof
van de ander klassen en van de directeur. Verder maakten we een knutselwerkje rond kerst, oefenden
we onze nieuwjaarsbrief, vertelden we verhalen en liepen we de longen uit ons lijf voor de schoolrun.
Dankjewel aan alle sponsors die ons met hun bijdrage aanmoedigden.
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Nu zit het eerste semester erop, daarna starten we ons laatste half jaar in de kleuterschool. Tijd om ook
een stapje verder te zetten in de zelfredzaamheid: na de vakantie verwachten we dat onze kleuters zelf
hun billen kunnen afvegen en hun jas kunnen toe doen. Dus graag thuis oefenen alstublieft.
Verder wensen we jullie warme en gezellige feestdagen!
Lagere school
* 1ste leerjaar: Na de vakantie gaan we met onze vulpen schrijven. Misschien nog een ideetje voor
onder de kerstboom of voor Nieuwjaar?
Breng dus zeker je pen mee (en extra vullingen) op maandag 4 januari. We zullen dan al een leuk
briefje schrijven...
Tijdens de kerstvakantie mag je flink blijven oefenen voor lezen (leesbingo). Ook het rekenbundeltje
(herhalingsblok 1) mag je afwerken.
We wensen jullie een zeer leuke vakantie, fijne feestdagen en veel warme wensen voor 2021!
* 4de leerjaar: We mogen terug gaan zwemmen in januari. Dinsdag 5 januari en 19 januari gaat 4B
zwemmen. Op dinsdag 12 januari en 26 januari gaat 4A zwemmen. Fijne feestdagen voor jou en je
familie en een warm en gezond 2021!
* 5de leerjaar: Eerst en vooral willen we alle kinderen van onze klassen 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 staan ‘Révision U1-U10’ en
'Unité 11' ons al op te wachten...
* 6de leerjaar: Enkele vrijwillige leerlingen uit het zesde leerjaar hebben zich geëngageerd om de
eerste digitale kerstviering vorm te geven.
Bedankt voor jullie enthousiasme! Het resultaat kunnen jullie bekijken via deze link. Wij wensen
iedereen een hele fijne vakantie toe en we zien jullie gezond en wel terug in het nieuwe jaar!
Agenda
* 21 december 2020 – 3 januari 2021: Kerstvakantie
* 4 januari 2021: Instapdag
* 5 januari 2021: Zwemmen 4B
* 12 januari 2021: Zwemmen 4A
* 19 januari 2021: Zwemmen 4B // Geen avondstudie – PV
* 20 januari 2021: Vergadering ouderraad 20 uur
* 22 januari 2021: LS Rapport 2
* 25 januari 2021: Vrije dag – geen school
* 26 januari 2021: Zwemmen 4A

