Nieuwsbrief december 2019

Kalender december 2019
Di. 3/12

Sinterklaas op bezoek in onze school

Woe. 4/12

kleuters KS3 gaan zwemmen

Do. 5/12

5de lj. naar de bib
Verkeersklas 1A - 2A
Muzische ateliers 5de en 6de lj.

Vr. 6/12
Za. 7/12

Pedagogische studiedag (leerlingen hebben vrijaf)
16.00

Actie ‘Warmste week - Music for Life’
op het kerkplein van Wezel

Ma. 9/12

20.00

Di. 10/12

Oudercomité
Schoolfruit
Verkeersklas 6B - 3B - 4B
Zwemmen 2de, 3de en 6de lj.

Woe. 11/12

NM

bewoners home Nethehof op bezoek in KK3

15.45

Typles CvCO (refter)

09.00

Kijkdag nieuwe kleuters KK1A

11.00

Kijkdag nieuwe kleuters KS1A

Do. 12/12

3de lj. naar de bib
VM

5B naar Sint-Lutgardis Mol (werkatelier ‘In de verf gezet’)
Verkeersklas 2B - 5A - 6A

Vr. 13/12

16.00

Individueel oudercontact kleuterschool

VM

5A naar Sint-Lutgardis Mol (werkatelier ‘In de verf gezet’)
6de lj. naar Sint-Paulus Mol (werkatelier ‘Make it loud’)

Di 17/12

Schoolfruit
NM

kleuters KS3 naar home Nethehof

NM

Zwemmen 1ste, 4de en 5de lj.
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Wo. 18/12

Zwemmen KK3

Do. 19/12

16.00

Individueel oudercontact lagere school

Vr. 20/12

09.00

Kerstviering (lagere school)

VM

Doe-box Lagere School
Zwerfvuilactie klas 5A

15.30

Einde eerste trimester

Sinterklaas op bezoek op dinsdag 3 december
Uit goede bron hebben we vernomen dat de sint op dinsdag 3 december onze school zal
bezoeken. Hij bezoekt beide kleuterscholen en komt ’s namiddags ongetwijfeld ook naar de
lagere school.

Schoolkalender 2020
Ben je nog op zoek naar een leuk kerst- of eindejaarsgeschenkje, dan is onze kalender zeker een
aanrader. Tijdens het voorbije grootouderfeest konden we fier onze nieuwe jaarkalender
voorstellen. Op onze veertiendaagse schoolkalender vind je alle klasfoto’s en de reeds gekende
activiteiten en verlofdagen. Verkrijgbaar op het secretariaat, verkoopprijs € 7. Let op, de
voorraad is beperkt.
Oudercontact kleuterschool - donderdag 12 december Op donderdag 12 december organiseren wij voor alle ouders van kleuters in de kleuterschool
een individuele ouderavond. De uitnodigingen werden hiervoor reeds meegegeven.
Oudercontact lagere school - donderdag 19 december Op donderdag 19 december organiseren wij de individuele ouderavond met rapportbespreking.
Wij hopen alle ouders van de lagere school op deze avond te mogen begroeten. Ouders van
kinderen, die begeleid worden door één van onze zorgleerkrachten (minimumspelling,
zorggroepjes, enz.), kunnen ook bij onze zorgleerkrachten terecht voor een gesprek.
Graag vermelden we dat de mensen van het oudercomité alle ouders een gratis tas koffie of
warme chocomelk aanbieden.
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Warmste week (Music for Life)
Op zaterdag 7 december organiseert Buurtwerk op het kerkplein van Wezel een kerstmarkt van
16u00 tot 23u30.
Ook vanuit het schoolteam en oudercomité hebben we onze steun toegezegd. Kom jij ook langs
voor iets lekkers? Je steunt hiermee het goede doel.
Allen welkom!
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