
Maandkrant DECEMBER 2019 

Activiteitenkalender 

Z 1 Eerste zondag van de advent 

D 3 Zwemmen : L2 

W 4 Turnen : L1-L3-L4 

V 6 Conferentie 

Z 8 Tweede zondag van de advent 

D 10 Zwemmen : L3-L4 

W 11 Turnen : L1-L5-L6 

Z 15 Derde zondag van de advent 

M 16 Rapporten en oudercontacten 

D 17 Zwemmen : L1 

W 18 Turnen : L2-L3-L4 

D 19 ??? Kerstviering 

 

Pedag. conferentie 

Op vrijdag 6 december is er voor de leerkrachten een 

pedagogische conferentie voorzien. Voor de leerlingen 

betekent dit een schoolvrije dag ! 

 

Advent en Kerstmis 

Op zondag 1 december begint de advent. Het aftellen naar Kerst kan beginnen. 

Het zal een sfeervolle tijd zijn waarin we de nodige aandacht besteden aan 

vrede in onze kleine en grote wereld. We zullen afsluiten met een kerstviering. 

Rapporten en oudercontacten 

Het einde van het trimester nadert met rasse schreden. De toetsperiode wordt 

afgesloten met een rapport. De behaalde resultaten en vaardigheden worden 

besproken tijdens een oudercontact waarvoor u via mail kan reserveren. 

De oudste kinderen krijgen binnenkort de 

toetsenplanning mee. Thuis kan u zorgen voor 

voldoende rust en uw kind positief begeleiden 

in deze periode. Voldoende nachtrust zorgt 

ervoor dat de kinderen uitgerust naar school 

komen en deze periode vlot doorkomen. 



Verkeersveiligheid 

Het doet ons deugd te zien dat de meeste kinderen in deze donkere periode van 

het jaar spontaan hun fluo-vestjes dragen. Maar het kan nog beter…. dus in 

december, de donkerste maand van het jaar, gaan we voor 100 % fluo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook willen we u als ouders aansporen tot meer verkeersveilig gedrag bij het op- 

en afrijden van de parking. Een aanvraag voor een kiss-and-ride-zone werd 

afgewezen net omdat onze parking ruim voldoende is wanneer iedereen netjes 

parkeert in de aangegeven vakken. Stilstaan in de op- en afrit om de kinderen te 

laten uitstappen zorgt voor extra gevaar voor de kinderen en de aankomende 

auto’s. Onze kinderen zijn klein en dus extra kwetsbaar tussen de in- en 

achteruitrijdende auto’s. Gelieve dus goed uit te kijken. Veiligheid is een taak 

voor iedereen !   

Warmste week 

Op 12 november startten we onze acties voor de warmste week. Met de verkoop 

van lekkere wafels en cupcakes, het maken van armbandjes en kaarsjes…. willen 

we onze solidariteit betonen met onze medemensen. Onmiddellijk kregen we hulp 

aangeboden bij het bakken van al dat lekkers, waarvoor onze welgemeende 

hartelijke DANK !  

In de week van 16 december zullen we deze acties afsluiten en het eindresultaat 

bekendmaken. De kinderen kunnen de stand mee opvolgen door de vlammetjes 

van de warmste week die ( per ingezamelde € 50 ) aan het raam verschijnen.  

 

 

    Onze beste wensen voor een sfeervolle Kersttijd ! 


