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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
di 18 december: oudercontact
do 20 december: kinderboerderij voor 3B en 6B
di 15 januari: EHO initiatie voor 6lj
vr 18 januari: toneel voor 6lj
do 24 januari: film voor 3lj en 4lj
do 24 januari: infoavond voor 3e kleuter “Binnenkort naar het 1lj?”

kalender vrije dagen
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 t.e.m vrijdag 04 januari 2019
woensdag 16 januari 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag
Krokusvakantie van maandag 04 maart 2019 t.e.m. vrijdag 08 maart 2019

Geen studie
Op dinsdag 11 december is er personeelsvergadering voor de leerkrachten.
De studie gaat dus niet door, de kinderen kunnen wel naar de opvang.
Ook op dinsdag 18 december is er geen studie, maar wel opvang, vanwege het
oudercontact.

klasklap

10 december 2018

kleuter
Toen we woensdagochtend onze klas openmaakten zagen we meteen dat de Pieten
langsgekomen waren. Ons schoentje was rijkelijk gevuld met lekkers.
Nadien mochten we de Sint begroeten.
Gelukkig kon School-Pakjes Piet de cadeautjes terugvinden en werden we allen in de
watten gelegd met een mooi geschenk voor in de klas.
Dank je wel, Sinterklaasje !
3KA/3KB De mooiste tijd van het jaar breekt aan en
we worden stilaan ondergedompeld in de kerstsfeer.
Een tijd van gezellig samenzijn,
samen genieten, tijd maken voor elkaar,…
Daarom halen we maandag de kerstboom in de klas
en de dozen met kerstversiering worden
van onder het stof gehaald.
juf Orphée en juf Hilde
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lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
vrijdag 14 december: knuffeldag

OV-klap
KERSTQUIZ: is volzet
Volgende week vrijdag 14 december is iedereen welkom op de kerstmarkt in de
hal vanaf 15u40 voor een hapje en een dr ankje. Voor dit gedeelte zullen we
werken met cash geld, geen drankkaarten.
Om 17u30 star t dan het 2e deel van de avond in de sportzaal.
Verloop van de avond:
° Vanaf 17u30: aperitiefje
° Vanaf 18u: versgemaakte pasta (veggie alternatief mogelijk)
° Van 19u-21u: kerstquiz met korte pauze rond 20u
Werkwijze kerstbar: we zullen werken met drankkaarten.
Tot dan! Met foute kerst-trui
het oudercomité
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