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Beste ouders en grootouders ,
Sneeuwklaswijnverkoop en afhaling
We sluiten volgende week de sneeuwklaswijn verkoop af en de teller staat momenteel op 2000 verkochte
flessen. Wij danken alle kinderen voor de geleverde inspanningen en de ouders , grootouders , kennissen
voor de sponsoring. Alle ouders kunnen de wijn opnieuw afhalen op zaterdag 11 december in wijnhuis
Bollaert zelf.
Gelieve uw briefje met juiste aantallen mee te brengen alsook een doos om de flessen te vervoeren.
We duimen met z’n allen dat de sneeuwklassen kunnen doorgaan of verplaatst worden naar een
geschikter moment. Zo kunnen onze zesdeklassers toch nog afsluiten in schoonheid.
Werkgroep verkeer : helm op fluo top
Onze actie verloopt opnieuw vlekkeloos. De kikker staat regelmatig op post en ziet dat het goed is.
Jammer genoeg zijn onze “Veilige Victors” gestolen. We betreuren dit enorm en beraden ons of we
eventueel nog nieuwe aanschaffen. Fijn om te zien is dat de snelheidsmeter in de Baron Arthur
Verhaegenlaan opnieuw werkt.
Instappers na de kerstvakantie + inschrijvingen geboortejaar 2018
Larah, Sverre, Djailey, Victor, Gabriël, Juline, Arthur zijn de zeven kindjes die we met open armen
ontvangen en die definitief onze school vervoegen op maandag 10 januari .
Binnenkort informeren we de betrokken ouders over de voorrangsperiode geboortejaar 2020 voor
broer(s) en/of zus(sen) van kinderen die bij ons al op school vertoeven.
Sint op school
Vandaag kwam de Sint fysiek op bezoek . Een lichtpuntje in deze barre tijden. Het is heel lang onzeker
geweest of hij fysiek mocht komen, maar uiteindelijk kregen we woensdag eindelijk een “go” onder heel
strikte voorwaarden. De Sint kwam dus buiten en elke klas is apart tot bij hem geweest.
Hij komt zelfs speciaal voor K2-K3 nog eens terug …. ! Maar mondje dicht a.u.b.!
Het oudercomité en hun meerwaarde voor de school
Naar aanleiding van het eetfestijn kreeg de school een mooi bedrag ter beschikking om zinvol aan te
wenden. Er werd opnieuw gekozen om dit bedrag niet aan te wenden en te sparen om later te kunnen
besteden aan de speelplaatsvernieuwing . We hopen dit te realiseren deze zomer.
Een dikke merci aan het OC voor deze sponsoring. Fijn om jullie in ons team te hebben!
We kijken al uit naar de opvolging. Welke enthousiaste groep staat klaar om de fakkel over te nemen?
Ook schonk het OC aan elke klas een bedrag waarmee elke leerkracht een cadeau mocht aanschaffen
voor de Sint twv € 50 , samen goed voor € 1 100.

Start van de advent + gebedsviering op 24 december
Op zondag 28 november startte de advent. Op school zullen wij 4 kaarsen kunnen aansteken.
Elke week zal er ook in de klas een momentje zijn rond de advent en de symboliek.
Team pastoraal voorziet elke klas van materiaal om mee aan de slag te gaan.
Hieronder een overzicht van onze acties op school m.b.t. advent, een periode waar we iets extra willen
doen voor mensen die wat extra licht en warmte kunnen gebruiken in deze donkere periode.




Pamperactie voor MIA door de kleuters.
Inzameling materiaal voor MIA.
Inzameling voor hulpbehoevenden in de Ardennen.

Met de tweede graad zullen we een briefschrijfactie organiseren voor rusthuis Lemberge.
Ons schoolkoor zal daar op vrijdag 24 december geen mini-concert kunnen geven wegens covid, maar we
voorzien toch een montage voor hen.
De adventsviering in de kerk dienden we te annuleren.
Elke klas zal dit intern uitvoeren op vrijdag 24 december.
Rode neuzenactie op school + heldentoer op 09 december in het vierde leerjaar
Op donderdag 9 december komt de heldentoer naar onze school.
Een team animatoren en psychologen zullen met het vierde leerjaar aan de slag gaan via verschillende
workshops. Dit rond het centrale thema “veerkracht” en “mentaal welzijn.”
Dit kadert in de traktatie vanuit de rode neuzenactie voor onze school.
Onze school vaardigt volgende leerkrachten af als side-kick Sam: juf Eva, Uriëlle, Laura, Mariska,
Beaudine, Nathalie en meester Kristof. We zijn benieuwd hoeveel weerhouden worden en wat onze
school met de middelen kan realiseren.

Weetjes of zaken in de focus :
-

Sportdagen op dinsdag 21 december en donderdag 23 december voor de kinderen van het lager
kunnen veilig plaats vinden.

-

De lessen sportsnack alsook lessen dactylo zijn voorlopig opgeschort.
Inhaalmomenten worden gezocht. Meer info volgt.

-

Op 24 december staat het tweede rapport op de agenda.
Dan krijgen jullie ook voor de eerste keer feedback omtrent L.O. en media.

-

We wensen onze oud-leerlingen veel succes bij de komende examens , ze zullen dat zeker en vast
goed doen. Vrijdag sturen we hen nog eens een mailtje en binnenkort krijgen ze ook een kaartje
vanuit het zesde leerjaar.

Warme groet en bedankt voor jullie vertrouwen.
Het schoolteam

