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Woensdagnamiddag konden de bestelde
pakketten afgehaald worden op het evenementenplein aan het Nelson Mandelaplein.
De leerlingen van het vijfde leerjaar hadden
alle producten netjes klaar gestald om het
afhalen vlot te laten verlopen.
De niet-afgehaalde bestellingen werden meegegeven met de leerlingen. Grotere pakketten dienen
afgehaald te worden op school.
Nogmaals dank voor jullie steun. We duimen dat
onze meerdaagse uitstappen dit jaar kunnen plaatsvinden. Jullie kunnen trouwens nog onze bosklaspostzegels kopen. Ook zo kunnen jullie de organisatie van de bosklas een duwtje in de rug geven.
Te koop bij juf of meester
en de dag zelf meegegeven
met uw kind.
20 postzegels voor € 23,00

Knuffelen in tijden van corona

Op 9 december werd Isa geboren. Een lieve dochter voor Heidelinde en Sven Vanhee. En een
flinke zus voor Finne (L5) en Lars
(L3). Van harte proficiat aan de
trotse familie met de flinke baby!

Verdriet in tijden van corona
Corona
De school blijft al het nodige doen om de dagelijkse werking zo veilig mogelijk te laten verlopen. Als uw kind ziek is, vragen we om het secretariaat zo vlug mogelijk te verwittigen en de kinderen zeker thuis te houden. Laten we met zijn allen volhouden om ook de laatste week van het
eerste trimester veilig te laten verlopen.

De overgrootmoeder van
Lieselot en Lucas Vanoost (L5 en
L4) en Emiel en Dora Speecke (L5
en L2) is overleden. We bieden
de kinderen en hun familie onze
oprechte deelneming aan.

VERLOREN VOORPWERPEN - Op een tafel aan de hoofdingang van de school liggen de verloren gelegde
voorwerpen te wachten op hun eigenaar. Neem volgende week zeker ook eens een kijkje!
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HANDEN UIT DE MOUWEN
In het eerste leerjaar keerden de kinderen nog eens terug naar het gevoel dat ze hadden in de derde kleuterklas
vorig jaar. De leerlingen mochten nog eens een hele
voormiddag in een tiental hoekjes aan de slag in de thema’s Sinterklaas en kerst. Zo onderzochten ze welke materialen er blijven drijven en welke zinken. Ze mochten
een leesbingo spelen (dat viel enorm in de smaak), woorden (na)leggen met picknicken en ook een kleine kerstman knutselen. Dit zijn maar enkele van de leuke opdrachten die ze in hoekjes mochten doen. Na deze leerrijke voormiddag waren de reacties bijzonder positief. Sommige kinderen hadden meteen door dat er spelenderwijs
heel veel geleerd en geoefend werd. Goed opgemerkt!

Vorige week maandag ging het vijfde leerjaar B mooimaken in de Kongoweg. De jongens en meisjes gingen met
heel veel enthousiasme aan de slag. Twee volle rolcontainers later was de straat terug spik en span!
Een dikke pluim voor onze vijfdeklassers!

