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Lieve kinderen, wees daar maar zeker van! Op donderdag 6 december komen de Sint en
zijn Pieten naar de KLOK! Wij kijken vol verwachting uit. Brengt hij iets lekkers mee?
Een cadeau voor de klas? We maken er alleszins een feest van in de school! Want er zijn
geen stoute kinderen…
En na de Sint breekt er weer een periode vol sfeer en gezelligheid aan. De kerstsfeer is
duidelijk al aanwezig in de winkels en we mogen alweer onze woonkamer en klas
versieren. Vandaag is ook de advent begonnen, binnenkort is het Kerstmis.
Ook zullen er nog toetsen worden afgenomen en krijgen de leerlingen van het lager hun
rapport. Er komen dus nog enkele drukke, maar heel fijne en gezellige weken aan.

KERSTMARKT
Dit jaar houden we opnieuw een kerstmarkt in
de school! Maar volgens een heel nieuw
concept! De leerkrachten werkten nieuwe
ideeën uit, want de oude formule was wel aan
vervanging toe. Jullie krijgen deze week alle info, als de Sint weer vertrokken is
naar Spanje.
Wij kunnen jullie wel al vertellen dat het zeer gezellig en sfeervol zal zijn en dat
we iedereen verwachten op woensdag 19 december tussen 17.00 en 20.30! Een
feest voor jong en oud!
Je hoort er vlug meer van!

ONZE ACTIVITEITEN IN DECEMBER
woensdag 5 december in de NM
donderdag 6 december
dinsdag 11 december
woensdag 19 december
donderdag 20 december

vrijdag 21 december
om 15.15 uur
maandag 7 januari 2019

Unihockey voor 5 en 6 met meester Sven
SINT EN PIET IN ONZE SCHOOL!!
6de lj. naar Prov. Middenschool Diepenbeek;
bezoek en activiteit techniek
KERSTMARKT KLOK
Kerstviering in de kerk om 11.00 uur
Rapport voor 1 t.e.m. 6 en vrijblijvend
oudercontact voor 4,5,6.
Begin kerstvakantie t.e.m. 6 januari 2019
Instapdag nieuwe kleuters.

PRETTIGE FEESTEN EN EEN ONTSPANNENDE VAKANTIE!
Het schoolteam

