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Koud en donker

Sinterklaas

Nee, de koude liet zich nog niet echt voelen, maar
dit zou binnenkort wel eens kunnen veranderen. De
klaslokalen dienen voldoende geventileerd te worden. Daarom blijven de ramen en de deuren van de
klaslokalen openstaan. Tot nu toe viel de temperatuur mee, maar toch kan het wel eens frisjes worden
in klas. Ons advies is dan ook om een voldoende
dikke trui mee te brengen naar school.

Ook dit jaar mag Sinterklaas onze
school opnieuw met een bezoekje vereren en dat geeft in deze
bijzondere tijden toch wel een
heel prettig gevoel.

Daarnaast komen stilaan ook opnieuw sjaals en
handschoenen goed van pas. Helaas worden die
heel vlug verloren gelegd. Daar komt nog eens bij
dat heel wat kledingstukken niet genaamtekend
zijn. Jammer, want daardoor is de tafel met verloren
voorwerpen intussen al flink aangedikt. We roepen
dus nogmaals op om alle kledingstukken van een naametiket te
voorzien.
In deze figuurlijk maar ook letterlijk donkere dagen is het veilig om
gezien te worden. Mogen we met aandrang vragen
om altijd uw kinderen naar school te sturen mét hun
fluojas aan?
BRONS
Onze school werd onlangs door de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
beloond met een bronzen
Verkeer op School-medaille.
Onze school kreeg deze bekroning wegens haar inzet
voor verkeers– en mobiliteitseducatie

Jrg. 29

Donderdag drie december verwelkomen de kinderen tot en met het vierde leerjaar de sint op de
speelplaats. Daarna worden sint en piet naar de
gymzaal geleid, waar de leerlingen tot en met L2
de sint met voldoende afstand een bezoekje kunnen brengen.
Op vrijdag vier december is er dan een sint-ontbijt
met de hele klas. Die dag brengen de leerlingen
zelf een beker mee zodat ze lekkere chocolademelk te drinken.
We kijken intussen met spanning uit naar die
prettige momenten.

Ziekenboeg
Juf Ann van K2/3D komt maandag terug uit ziekteverlof en daar zijn we heel blij mee. Juf Nathalie
heeft haar uitstekend vervangen en daarvoor danken we haar van harte!

Scansysteem
In de voorschoolse opvang testen we een scansysteem uit om de aanwezigheden te registreren. Als
dat lukt zullen we het ook voor de studie en
avondopvang gebruiken.

Kerstactie KVK
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Een aantal klassen uit onze school ontwierpen KVK-kerstkaartjes.
Uit de inzendingen kiest KVK de beste inzendingen om deze uit te werken als defintieve KVK kerstkaart. Een pakketje (10 kerstkaarten) wordt verkocht aan € 15,00. Met de opbrengst zal KVK materiaal aankopen voor een goed doel (Ajko VZW, jeugdwerk voor kwetsbare kinderen).
Als onze school erin slaagt om minimum 400 pakketjes (1 pakketje = € 15 met 10 kerstkaarten) te
verkopen, dan krijgen we in return een heuse KVK Scholenbox. Wat zit hierin: truitjes, voetbalshorts,
hesjes, voetbal, een wedstrijdticket voor iedereen die deel heeft genomen aan de verkoopwedstrijd,
een gepersonaliseerd wedstrijdshirt van seizoen 2020 – 2021, ...

Topverkopers
Onze verkoopactie Omnia bracht opnieuw een mooi extraatje op voor onze extra-murosactiviteiten.
We zetten hier graag onze drie topverkopers eens in de schijnwerpers. Alle drie krijgen ze een bon van
€15,00 van Dreamland. Proficiat aan Brent (L2), Lewis (L3) en Jade (L4) voor hun fantastische inzet!

