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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016
*vrij. 02.12:

ACTIVITEITEN
-zwemmen 5-jarigen, 1ste en 2de leerjaar
-sportnamiddag 3de en 4de leerjaar (Axion)

*zo. 04.12:

- 9.00: adventsviering in de kerk verzorgd door de vormelingen

*ma 05.12:

- 8.30 uur: afhalen Sinterklaas en zijn helpers! Allen welkom!

*di 06.12:

- infoavond voor leerlingen en ouders 6de leerjaar i.v.m. overstap naar
het secundair onderwijs met medewerking van het CLB
om 19.00 uur in de gymzaal van onze school

*woe. 07.12: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL voor onze
kinderen
*vrij. 09.12:

-zwemmen 5-jarigen, 1ste en 2de leerjaar

*za. 10.12: MIDWINTERFEEST in de parochiezaal !
ALLEN WELKOM !!!
*di. 13.12:

-medisch onderzoek voor 1ste leerjaar op school

*woe. 14.12 : -SVS Hockey namiddag 3de graad
-dactylolessen 13.30-15 uur
*vrij. 16.12 :

-sportles 5de en 6de leerjaar (Axion)
-zwemmen 5-jarigen, 1ste en 2de leerjaar

*di. 20.12 :

-sportdag 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar (Lissenvijver)

*woe.21.12 :

-kennismakingsmoment nieuwe kleuters
-SVS Hockey namiddag 2de graad

*vr. 23.12:

-9.00 uur: kerstbezinning in de gymzaal verzorgd door het 6de leerjaar
-zwemmen 5-jarigen, 1ste en 2de leerjaar

van ma. 26/12/16 t.e.m. zo. 08/01/2017

1.Zie ginds komt de stoomboot…
Op maandag 5 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn zwarte Pieten.
Sint en zijn helpers komen ook dit jaar weer aan met de boot “uit Spanje”.
Bij aanvang van de lessen vertrekken we met z’n allen naar het einde van de
Vaartstraat. Denk aan het fluohesje voor de zichtbaarheid !
We nodigen iedereen uit om Sinterklaas en zijn helpers mee te komen begroeten.
Voor de kleuters: omwille van de veiligheid vragen we dat ouders,
grootouders of familieleden hun kind(eren) onder hun toezicht houden.
Verwittig zeker vooraf de juf indien er niemand van je familie kan aanwezig zijn!
Daarna komen we in stoet terug naar de school waar Sinterklaas en zijn zwarte Pieten aan alle
klassen een bezoekje brengen met...een geschenkje voor alle kinderen!!!
Wij zetten onze schoen al klaar en oefenen vlijtig ons versje of liedje voor de komst van de Sint!
Dankjewel Sinterklaas, dankjewel vele helpers !!!!
2. Midwinterfeest
Onze ouderraad organiseert op zaterdag 10 december weer het Midwinterfeest, de jaarlijkse
eetdag. Hartelijk dank aan ieder die al ingeschreven heeft! Ook wie voorlopig nog niet
ingeschreven heeft, is zeker nog welkom! Bezorg je inschrijvingsformulier wel zo spoedig mogelijk
aan de school a.u.b. Ook kunnen we nog heel wat helpende handen gebruiken die dag: garçons,
keukenpieten, afruimers, … ook allemaal heel erg welkom!
3. Inzamelacties
MIN-actie vormelingen
Onze vormelingen verzamelen jaarlijks niet-bederfbare voeding ten voordele van de Geelse
organisatie MIN (mensen in nood). Ook dit jaar mag je nog tot vrijdag 2 december een pakketje
voor hen bezorgen aan de school.
Batterijen: scholenactie met dubbele punten
Onze school zamelt mee gebruikte batterijen in. We krijgen daarvoor gratis inzamelmateriaal van
Bebat en worden ook voor de inspanningen beloond. Per kg ingeleverde batterijen ontvangt de
school 1 punt. De gespaarde punten kunnen dan ingeruild worden voor sportmateriaal, didactisch
en educatief materiaal, enz. De opgehaalde batterijen worden gesorteerd en gerecycleerd
waardoor je ook bijdraagt aan een beter milieu. In januari loopt er een speciale scholenactie die
dubbele punten oplevert. Elke kg batterijen levert dan 0,50 euro per kg op.
Wie nog lege batterijen heeft, mag ze meegeven in het bijgeleverde verzamelzakje. Wie daarop zijn
gegevens invult, maakt bovendien ook als particulier nog kans op een extra prijs. Bebat laat
trouwens weten dat de datum die vermeld staat op het zakje niet van tel is.
4. Facturatie
U zal het al gemerkt hebben … dankzij ons nieuw computerprogramma, ontvangt u de factuur op
naam van uw kind en niet meer per gezin. Dank u voor uw begrip.
5. Luizenbeleid
Zie bijgevoegde brief
6. December 2016
Aan het eind van dit kalenderjaar wens ik iedereen van harte te danken voor de positieve
samenwerking tijdens mijn eerste maanden als directeur hier op deze school.
Mijn ganse schoolteam en ik wensen u en uw familieleden fijne, gezellige kerstdagen toe
en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Graag zien we elkaar weer op 9 januari 2017 !

