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Turnen : L2-L3-L4
Tweede zondag van de advent
Sinterklaasdag ! VRIJ
Zwemmen : L3
Turnen : L1-L5-L6
Derde zondag van de advent
Zwemmen : L1
Turnen : L2-L3-L4
Vierde zondag van de advent
Oudercontacten en rapporten
Zwemmen : L4
Turnen : L1-L5-L6
12 u : start kerstvakantie

Sinterklaas
Op 6 december is Sinterklaas jarig en deelt hij cadeautjes uit. Voor deze
gelegenheid is er een verlofdag zodat de kinderen er lang van kunnen genieten
Advent
Tijdens de adventsperiode, die van start ging op zondag
28 november, bereiden wij ons voor op de geboorte van
het Kerstkind. In deze donkere periode van het jaar laten
we lichtjes branden en proberen we onze medemensen
een warm hart toe te dragen.
Kerstrapporten
Het einde van een trimester wordt afgesloten met een toetsenperiode en een
rapport. De toetsenwijzers zijn reeds afgeleverd en besproken. De kinderen
kunnen planmatig te werk gaan en hun lessen spreiden. Als ouders kan u hen
hierbij helpen door dit studeerplan samen met hen te bekijken, op te maken en op
te volgen. Af en toe een les op te vragen en hen te ondersteunen. Ook dit is een
leerproces dat elk kind moet doormaken. Ieder moet zijn studiemethode
ontdekken. ( Leer ik liefst alles luidop van buiten of werk ik met markeerstiften,

maak ik liever een schema of stel ik zelf vraagjes bij de leerstof. Studeer ik mijn
Franse woordjes of mijn tafels of nieuwe letters met flitskaartjes…. ? )
Tijdens de week van 20 – 24 december krijgen de kinderen dan hun rapport en is
er de mogelijkheid tot een digitaal oudercontact. Hierover krijgt u later meer info.
Eindejaar
Op vrijdag 24/12 om 12 uur begint de kerstvakantie. Tijd om te ontspannen ( na
de geleverde inspanningen ) maar ook om thuis gezellig samen te zijn.
Kerst en Nieuwjaar zijn “warme” feestdagen. We wensen dat u die met allen die u
lief zijn in de beste gezondheid en in een veilige setting kan doorbrengen.
Op maandag 10 januari verwachten wij iedereen terug voor de start van het
tweede trimester.

Trooper
De ouderraad heeft een account op trooper. Hierbij kan bij elke online bestelling
die u doet een vereniging een bonusje krijgen. Zo kan u onze ouderraad steunen.
Meer info over de juiste werkwijze hierover volgt nog.

