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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
ACTIVITEITENKALENDER
zon. 1.12.’19:

start van de advent, we tellen af naar Kerstmis

ma. 2.12.’19:

zwemmen L1 en L2, Sport in Axion L3 en L4 ?

woe.4.12.’19:

namiddag : MOEV-Unihockey voor L3 en L4 in Sint-Aloysiuscollege
13 uur : vervolg typelessen op school : in klas 6de leerjaar B

do. 5.12.’19:

Bezoek van Sinterklaas en zijn pieten (zie brief)

vrij. 6.12.’19:

Theater in CC De Werft voor 1ste en 2de leerjaar (VM)

zon. 8.12.’19:

9 uur : adventsviering met MIN-actie door onze vormelingen in de
Sint-Hubertuskerk

ma.

zwemmen L1 en L2, Sport in Axion L5 en L6

9.12.’19:

woe.11.12.’19:

namiddag : MOEV-Unihockey voor L5 en L6 in Sint-Aloysiuscollege
13 uur : vervolg typelessen op school : in klas 6de leerjaar B

do. 12.12.’19:

zwemmen 3K (namiddag)

ma. 16.12.’19:

zwemmen L1 en L2, Lissenvijver L3 en L4, L5 en L6

di.

info-avond voor de ouders van L6 ivm overgang naar secundair
onderwijs te Lichtaart

17.12.’19:

woe.18.12.’19:

10.30 uur : kennismakingsmoment nieuwe kleuters
13 uur : vervolg typelessen op school : in klas 6de leerjaar B

vrij. 20.12.’19:

9 uur : kerstbezinning in gymzaal, verzorgd door het 6de leerjaar
15.25 uur : start kerstvakantie

1.Zie ginds komt de stoomboot…
Op donderdag 5 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn zwarte Pieten.
Ook dit jaar komen de Sint en zijn helpers weer aan met de boot “uit Spanje”.
Een “papieren” brief met extra info kreeg uw kind alvast mee of kan u hier in
bijlage nalezen. Maandag stellen we onze kinderen hiervan ook op de hoogte.
Spannend … nog een paar nachtjes slapen ….
2. Inzamelacties
MIN-actie vormelingen
Onze vormelingen verzamelen jaarlijks niet-bederfbare voeding ten voordele van de
Geelse organisatie MIN (mensen in nood). Ook dit jaar mag je nog tot vrijdag 6
december een pakketje voor hen bezorgen aan de school. Deze voedselpakketten
worden in de adventsviering op zondag 8 december om 9 uur bezorgd aan de
verantwoordelijke van de MIN-organisatie. Allen welkom om mee te vieren en alvast
bedankt voor uw steun.
3. Dank je wel …
Spaaractie : Zespri kiwi
Bedankt aan allen die mee spaarden voor kiwi-ballen ! Onze posters zijn reeds volgeplakt
met kiwi-stickers en we kijken nu uit naar de gratis ballen die ons gaan geleverd worden!
Bricks-and-More, door onze ouderraad georganiseerd
Deze editie van Bricks-and-More was een groot succes. Bijna 5000 legoliefhebbers
bezochten onze beurs in Thomas More !! Een dikke dank je wel aan alle bezoekers, aan
de organisatoren, aan de standhouders, aan onze ouderraad en aan alle helpende
handen. De opbrengst hiervan gaat naar de verfraaiing van onze speelplaats op
vestigingsplaats 1 : onze kinderen kijken uit naar het nieuwe verkeerspark rond de
zandbak.
4. Herinnering : verkeersproject ‘Helm Op, Fluo Top’
Het project “Helm Op, Fluo top” wil kinderen (en hun (groot)ouders!) stimuleren om
fluo kledij en een fietshelm te dragen tijdens de donkere wintermaanden. Heel
veel kinderen en hun (groot)ouders volgen onze oproep om mee te doen met deze
actie en zo zichtbaar te zijn in het naar en van school komen.
Een dikke
aan iedereen hiervoor !
5. Kerstfeestjes met pakjes
Naar jaarlijkse gewoonte wordt in iedere klas van de lagere school een kerstfeestje
georganiseerd. Uw kind mag hiervoor een pakje meebrengen, ten laatste op
woensdag 19 december. Mogen wij vragen rekening te houden met de maximum
bedragen : max 2euro voor 1ste en 2de leerjaar, max. 2,5 euro voor 3de en 4de leerjaar,
max. 3 euro voor 5de en 6de leerjaar.
6. Middagactiviteiten : brief volgt nog !
Vanaf het 2de tem 6de leerjaar (vestigingsplaats 2)
Na de kerstvakantie tot aan de krokusvakantie proberen wij het koude weer te trotseren
en bieden wij enkele activiteiten aan tijdens de middagpauze van 12.05-12.50 uur
op onze school. Een briefje met mogelijke activiteiten ontvangt u binnenkort.
Voor onze kleuters en 1ste leerjaar (vestigingsplaats 1)
Bij een strenge winter met erge vrieskoude kunnen onze kinderen zich verwarmen in het
opvangzaaltje of een film kijken op de bovenverdieping tijdens de middagpauze.
Bijlage : extra brief Sint
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EXTRA BRIEF SINTERKLAASFEEST
donderdag 5 december 2019
Beste ouders,
Nog enkele nachtjes slapen en dan is het zover …. op donderdag 5 december verwelkomen
we Sinterklaas en zijn Pieten. Ook dit jaar komen de Sint en zijn helpers weer aan met de boot
uit Spanje.
Bij aanvang van de lessen tegen 8.30 uur vertrekken we met z’n allen aan school. We splitsen
onze 332 kinderen op in groepen met spandoeken om op een veilige manier en haalbaar
wandeltempo allen aan het einde van de Vaartstraat te geraken.
Denk ook hier aan het fluohesje voor de zichtbaarheid !
ENKEL VOOR DE KLEUTERS :

*een warme oproep aan ouders, grootouders of familieleden om hun (klein)kind(eren) mee te
begeleiden en onder hun toezicht te houden. Verwittig vooraf de juf indien er niemand van je familie
kan aanwezig zijn!
*na het belsignaal om 8.30u wordt de schoolpoort geopend en vragen wij u om op de speelplaats te
komen. Gelieve naar uw kleuter in de rij te gaan zodat de juf het overzicht kan behouden en ziet
welk kind er begeleiding van een volwassene heeft.
*aan de vaart hebben de hulppieten gezorgd voor staanplaatsen zodat elk kind de Sint en zijn pieten
kan begroeten. Dit zal aangeduid worden met volgende KLEUREN :
IK (juf Veerle, juf Sabine en juf Joke) : GEEL
K1+2 (juf Ann,juf Aline en juf Anke) : GROEN
K3 (juf Michelle en juf Elize) : ORANJE
*1 (groot)ouder met meerdere (klein)kinderen in de kleuterschool : graag plaats nemen in het vak
van de klas van uw jongste (klein)kind.
Ook voor de klassen van de lagere school zijn er plaatsen voorzien in vakken met gekleurde
borden. Onze leerkrachten en leerlingen kennen de kleur van hun staanplaats. Hier is geen extra
begeleiding nodig van (groot)ouders.
ZORGT U ER ALLEN VOOR DAT ALLE KINDEREN ZO VEEL MOGELIJK VOORAAN EN DE
GROTE MENSEN ACHTERAAN IN ELK VAK STAAN ?
Daarna komen we terug naar school waar Sinterklaas en zijn Pieten aan elke klas een bezoekje
brengen met... een geschenkje voor alle kinderen! Wij zetten onze schoen al klaar en oefenen ons
versje, dansje of liedje voor de komst van de Sint.
Laten we er samen een fijn Sinterklaasfeest van maken voor al onze kinderen !
Dankjewel Sinterklaas en Pieten, dankjewel vele helpers, dankjewel voor ieders’
medewerking !
Ellen Beyens, directie
werkgroep Sint & Piet en het ganse schoolteam

Belangrijke oproep : zie volgend blad !

GEZOCHT : SPANDOEKDRAGERS
Wij zoeken een 6-tal (groot)ouders om een spandoek te dragen bij het heen-en weer wandelen
naar de vaart. Wij verzamelen op de parking van het hoekhuis om 8.15uur. Indien u ons hierbij
wil helpen, gelieve onderstaand briefje in te vullen en weer mee te geven met uw kind of zelf de juf
of meester hiervan te verwittigen ten laatste op dinsdagochtend 3 december.
Alvast heel erg bedankt hiervoor !
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik, ……………………………………………………………….., grootouder/ouder van …………………………uit klas …………
wil een spandoek dragen op donderdag 5 december. Ik kom naar de parking voor het hoekhuis (wit
gebouw met secretariaat en directie) tegen 8.15uur.

