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1. Foto’s website.

- Klasdoorbrekend spelen, Sint en verjaardag juf Karinne in instapklas – Foto’s 2KA- Foto’s 3KB
2. Niet vergeten?

- Dinsdag, 5 december : Sinterklaas en zijn zwarte pieten op bezoek in de school!
- Woensdag, 6 december : fruitdag! – Smullen for life (Ketnet-koekenbak) bij het einde van de voormiddag
aan het tentje bij de poort.
- Donderdag, 7 december ‘Oog voor Lekkers’ : mandarijntjes!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 4 december. Vergeet jullie zwemgerief
niet. De bus vertrekt stipt om 13.u00 naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Angie (wijkschool) werken verder rond de komst van de Sint. Ze mogen
allemaal een schoentje, wortelen,.. meebrengen en wie thuis nog een beetje hooi heeft mag dit ook afgeven
bij juf Rein.
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken volgende week rond het thema ‘Sint’. Juf Neneh (stagiaire) neemt
de klas een weekje over. Juf Hilde is ook op zoek naar kartonnen leesboekjes voor in de klas.
- De kleuters van juf Ellen (1KA) oefenden deze week om echte zwarte pietjes te zijn, vol spanning kijken ze
uit naar het bezoek van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten. Volgende week gaan we verder zingen, dansen,
knutselen, spelen,… rond Sint en Piet. Wie thuis nog een eierdoosje heeft mag dit op maandag meebrengen.
Op dinsdag zetten we ons schoentje klaar in de klas, je kleuter mag dan iets meebrengen! Een wortel,
suikerklontje, een raapje… HET PAARD zal er heel blij mee zijn. (Een schoen hoeven jullie niet mee te
geven) We starten volgende week ook de adventsperiode en proberen de kindjes waarden bij te brengen
zoals tevreden zijn, lief zijn voor elkaar, delen met elkaar, dankbaar zijn, blij zijn met wat minder, …
- Juf Lief (12KB) en haar kleuters kijken uit naar de komst van de Sint en zijn Pieten. Zij hoeven neits mee
te brengen.
- Juf Celien (stagiaire) gaat de klas van juf Diane (2KA) volgende week overnemen voor één week. De kleuters
mogen een glazen potje meenemen. (Er moet een theelichtje in kunnen) Ook mogen de kleuters een lichtje
meebrengen. vb. zaklamp, lichtgevend figuurtje... (voorzien van naam a.u.b.)
- De kleuters van juf Katia (3KA) bereiden nog even de komst van de Sint voor en hopen dan te genieten van
het nieuwe leuke speelgoed dat de Sint hen hopelijk brengt. De kleuters mogen 1 schoentje(pantoffeltje,
laarsje) meebrengen en iets lekkers voor Sint, Piet en het paard. De kleuters mogen ook al een theelichtje
meebrengen voor hun kerstknutselwerkje.
- De kleuters van juf Christel (3KB) tellen nu echt af tot de komst van de sint op school. Zij werken nog een
weekje verder rond de Sint en hopen ook hun knutselwerkje van sint en piet nog af te krijgen. De kleuters
hoeven niets mee te brengen.

Op dinsdag zetten alle kinderen hun schoentje klaar in de klas. Zij mogen iets lekkers (wortel,
suikerklontje, raapje,…) meebrengen voor de Sint, Piet of het paard! Mogen we vragen om wortels
en klontjes apart te verpakken vanwege het smeltgevaar!

4. Melden van afwezigheden.
In onze engagementsverklaring (zie schoolreglement) staat er geschreven dat wij van onze ouders
verwachten dat zij de school verwittigen bij afwezigheid van hun kind. Het gebeurt wel eens dat ouders
nonchalant omspringen met deze afspraak. Het is echter voor de school wel belangrijk om op de hoogte
gebracht te worden indien uw kind niet aanwezig kan zijn op school. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld
uitsluiten dat er met kinderen die zelfstandig naar school komen iets gebeurd is op de heenweg naar school.
Met de leerkrachten is er afgesproken dat zij voortaan secretariaat en/of directie onmiddellijk op de hoogte
brengen van niet verwittigde afwezigheden en dat er dan steeds contact zal opgenomen worden met de
ouders. Op die manier heeft u als ouder ook de zekerheid dat uw kind veilig is aangekomen op school.
5. De warmste week – smullen for life.
De laatste maand van het jaar is aangebroken. Zoals u kon vernemen, doen we
met onze school mee aan de actie “Music for life” van Studio Brussel.
Elke woensdag (bij het einde van de school) heeft u deze maand de
gelegenheid om iets lekkers te kopen dat onze leerlingen zelf hebben gemaakt
in het kader van de Ketnet-koekenbak. De opbrengst gaat volledig naar de
goede doelen FEESTvarken vzw en BOKS vzw (Belgische organisatie voor
Kinderen en volwassen met een stofwisselingsziekte).
Alvast bedankt voor uw steun (ook in naam van onze “warme” bakkers).
5. Toneelvoorstelling.
Op donderdag, 7 december gaan de kleuters van juf Diane (2KA) en de 4-jarige kleuters van juf Rein
(wijkschool) naar de toneelvoorstelling ‘Klaproos’ in het Cultureel Centrum te Brecht. Het vervoer wordt door
de gemeente geregeld. De voorstelling kost € 2,50 en komt op de volgende schoolrekening.
6. Gezinsviering.
Gezinsviering op zondag, 10 december in de kerk van Veerle om 9u.30. Tijdens deze viering wordt de 2de
zondag van de advent gevierd. Dit is een voorbereiding op Kerstmis. Iedereen kan komen meevieren : jong en
oud welkom!!!

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

