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1. Foto’s website.

- Sint en klasdoorbrekend werken in instapklas – Bibspel, Sint en spelen met hun zelfgemaakte Sint- en
Pietenhuis in 3KA – Hoekenwerk 3de lj – Advent kleuters
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 13 december : fruitdag! – De warmste week! Ketnetkoekenbak voor kleuters en lagere school
- Donderdag, 14 december ‘Oog voor Lekkers’ : appelen!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 11 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 volgende week rond het thema ‘Op weg naar
Kerstmis’. Wie thuis nog kurkenstoppen heeft mag die meebrengen. Ook boeken rond Kerstmis zijn welkom om
onze boekenhoek te verrijken.
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken volgende week rond ‘Kerst’ en de kleuters hoeven niks meebrengen.
- De kleuters van 1KA werken volgende week rond ‘Kerstmis’. Zij steken ook het 2de kaarsje van de adventskrans
aan. Zij beginnen ook al volop met het oefenen van hun nieuwjaarsbrief.
- Juf Lief (12KB) en haar kleuters kijken al uit naar ‘Kerstmis’. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) dromen al van het kerstfeest. Ze mogen wc-rolletjes of rollen van keukenrol
meebrengen voor een knutselwerkje. Kleine dennenappeltjes, versieringetjes e.d. zijn nog steeds welkom voor
onze mandala's.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken de volgende 2 weken
rond het thema ‘Kerstmis. Zij hoeven niets mee te brengen. De
kleuters van 3KA brachten vandaag ook hun nieuwjaarsbrieven
mee. Het aanleren van de tekst (lied) gebeurd de volgende weken
nog verder in de klas.
- De kleuters van juf Christel (3KB) hebben de Sint uitgewuifd
en gaan samen op weg naar ‘Kerstmis’. Voor hun knutselwerk
mogen de kleuters een stevig stuk karton van 30 op 30 cm
meebrengen. (vb. uit kartonnen doos) Groene bolletjes wol zijn ook welkom in de klas.
4. Rechtzetting kijkdag nieuwe kleuters.
Op de uitnodiging voor de kijkdag voor nieuwe instappertjes (na kerstvakantie) staat er een verkeerde datum.
De kijkdagdag gaat door op woensdag, 13 december en niet 14 december.
5. Gebruik zebrapaden.
In de school wordt er veel aandacht besteed aan goede verkeersopvoeding. Hiervoor hebben we ook de hulp van
onze ouders nodig. Kinderen imiteren immers in het verkeer ook het gedrag van de ouders. Mogen we daarom
vragen om steeds de zebrapaden te gebruiken bij het oversteken. Ouders die via het poortje aan het klooster
binnen komen doen er ook goed aan om dit te doen. Auto’s die vanaf het bruggetje komen zijn soms sneller
achter de bocht uit dan u zou denken!

6. De warmste week –Ketnet komt filmen in onze school!
Naar aanleiding van onze acties voor VZW Feestvarken, in het kader van de warmste week, komt er woensdag
een filmploeg van Ketnet om filmopnames te maken.

Een prettig weekend!

Het schoolteam.

