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Op vrijdag 21 december krijgen al de leerlingen van de lagere school
hun kerstrapport. Naar aanleiding van deze rapporten worden rapportbesprekingen georganiseerd.
De ouders/verzorgers van al onze leerlingen ontvangen voor de kerstvakantie een brief over deze rapportbesprekingen. Het is de bedoeling
dat deze brieven ingevuld en gehandtekend aan de klasjuf worden terugbezorgd via uw dochter of zoon.

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari
2019 is het kerstvakantie.
Wij kunnen niet toestaan dat leerplichtige kinderen op lesdagen afwezig
blijven omdat eerder met vakantie wordt vertrokken of later wordt teruggekeerd. De verificateur beschouwt deze leerlingen als onwettig afwezig. Het naleven van deze regelgeving is tevens een vorm van solidariteit met elkaar en een teken van respect voor het klasgebeuren.

Weekkalender
Maandag 10/12
Voormiddag
Alle leerlingen

Advent week 2:
Het verhaal van ‘Kleine uil wordt wijs’ (vervolg).

namiddag
1A+1B

Kronkeldiedoe
Onze eersteklassers nemen in Sporthal 't Molenslop in Weelde deel
aan "Kronkeldiedoe" een organisatie van MOEV (de vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport).
Alle eersteklassers dienen die dag op school te blijven eten zodat om
12 u vanuit de school naar Weelde kan vertrokken worden.
We wensen onze deelnemers veel sportief spelplezier toe!

Donderdag
13/12
Namiddag
2A

In samenwerking met Samana (= vrijwilligersorganisatie voor mensen
met een chronische ziekte en mantelzorgers) nodigen onze tweedeklassers de zieke en oudere mensen van Baarle-Hertog uit. Zij gaan
voor een ‘verrassingsnamiddag’ zorgen: samen knutselen, iets lekkers
smullen…

Vrijdag
14/12
3A+3B
4A+4B

‘Dag op wieltjes’ voor de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar.

Wat bedoelen we met ‘wieltjes’?
Wij denken aan: een step, skeelers, rolschaatsen, een skateboard, …
We willen géén ‘elektronisch’ speelgoed. Het moeten ‘wieltjes’ zijn die
je met eigen kracht voortbeweegt!
In de school (in de gangen) mag er niet met de wieltjes gereden worden, dus we doen de rolschaatsen of skeelers pas aan op de speelplaats.
Skelters en fietsen zijn niet toegestaan.
We hopen dat het fijne dagen worden.
Voorzie ook alles van je (voor)naam.
Laat het maar rollen!
2A+2B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

