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1. Foto’s website.

- Sint, W.O. en Hoekenwerk in 4de lj – Kerst en sneeuwpret in instapklasje - Advent kleuters
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 20 december : fruitdag! – De warmste week “Ketnetkoekenbak” om 12.05 uur.
- Donderdag, 21 december ‘Oog voor Lekkers’ : bananen!
- Vrijdag, 22 december : 9.00 Kerstviering met onze kinderen in de kerk van Sint-Lenaarts en om 15.20 uur
kerstdrink voor alle kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten van onze school!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 18 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 het thema 'Op weg naar Kerstmis’.
Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken volgende week verder rond ‘Kerst’. Zij hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) werken volgende week rond ‘Kerstboom en kerststal’. Zij hoeven niets
mee te brengen.
- Juf Lief (12KB) en haar kleuters leven helemaal naar ‘Kerstmis’ toe. Zij hoeven ook niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) kijken ook uit naar het ‘Kerstfeest’. Zij hoeven ook niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Christel (3KB) voelen al een beetje de kerstsfeer. De nieuwjaarsbrief wordt volgende
week verder ingeoefend. We gaan deze week ons beste beentje voorzetten om het mooie kerstverhaal te
spelen voor alle kleuters. Voor onze werkjes mag een draagtas meegebracht worden.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken nog een weekje verder rond het thema ‘Kerstmis’. De kleuters
hoeven niets mee te brengen.
Tijdens de adventsweken kwamen alle kleuters en hun juffen samen om toe te leven naar het mooie feest van
Kerstmis. Ze kwamen op een leuke manier te weten dat ‘delen met elkaar, alstublieft en dankuwel zeggen,
complimentjes geven aan elkaar ‘, iedereen blij maakt. We sluiten de laatste week af met het kerstverhaal
dat door enkele kleuters zal gespeeld worden. Nadien is er een kerstfeestje in de klas.
Op donderdag, 21 december mogen alle kleuters die gaan turnen bij juf Angie een zaklamp meebrengen.
(naam vermelden a.u.b.) Kleuters die er reeds een meebrachten hoeven dit niet nog eens te doen.

4. Gezinsviering.
Gezinsviering (Kerstmis) op maandag, 25 december in de kerk van Dorp om 9u.30. Tijdens deze viering
wordt de geboorte van Jezus gevierd. Iedereen kan komen meevieren : jong en oud welkom!!!

5. Kerstdrink.
We willen jullie allen graag uitnodigen op de kerstdrink van vrijdag, 22 december tussen 15.20 en 16.30
uur. Al onze kinderen krijgen gratis warme chocomelk aangeboden van de ouderraad.
Verder worden er jenever en glühwein aangeboden aan 1 euro.
Iedereen van harte welkom!

Even alle afspraken op een rijtje:
1. Alle kinderen gaan met de klas vanaf 15.00 uur iets drinken op de speelplaats van de lagere school.
2. De kinderen, waarvan de ouders voor 15.35 uur naar de kerstdrink komen, mogen op de speelplaats
blijven.
3. Kinderen, waarvan de ouders na 15.35 uur naar de kerstdrink komen, gaan naar de nabewaking.
4. Kinderen, waarvan de ouders niet naar de kerstdrink komen, gaan gewoon met hun eigen rij naar huis
of naar Stekelbees.
We hopen dat iedereen zich aan deze afspraken houdt!!
6. Verloren voorwerpen.
Op de kast in de inkomhal staan een hoop verloren voorwerpen. Koekjesdozen, sjaals, handschoenen,
fluovestjes, jassen, truien,…. Neem zeker nog een kijkje voor de vakantie want onder de vakantie wordt alles
opgeruimd. Alvast bedankt!
7. Onze school op televisie tijdens de warmste week op Ketnet.
Afgelopen woensdag kwam een filmploeg van Ketnet op onze school langs om onze actie
van de “Warmste week” in beeld te brengen. Deze reportage wordt vrijdag (vandaag!) 15
december uitgezonden tussen 2 programma’s van Ketnet! U kan de uitzending ook nog
achteraf bekijken via de website van Ketnet. We trachten ook nog om het filmpje op de
website van onze school te plaatsen.
Onze koekenbakactie is tot hiertoe zeker en vast al een succes! Mede dankzij de
sponsoring en medewerking van “Delhaize Sint-Lenaarts” hopen we, na de verkoop van
volgende woensdag, af te sluiten met een mooi resultaat. We houden u in een volgende
nieuwsbrief zeker op de hoogte.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

