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Jaarthema

Vrijdag
11/12
namiddag
1A+1B

Zwemmen
De kinderen van het eerste leerjaar zijn die middag om 12.45 u. terug
op school of blijven eten.

Weekkalender
Woensdag
16/12
instappers en
hun ouders/
verzorgers

Kijkuur
Op de eerste dag na de kerstvakantie mogen weer 2,5-jarige kleuters
instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die onlangs de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden bereikten of deze leeftijd op de eerste dag na de kerstvakantie zullen bereikt hebben, nodigen we daarom uit om, om 9 u., samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas van juf
Laura en in de klas van juf Caroline/juf Karlien die de jongste kleutertjes
onder hun hoede hebben. Vanaf maandag 4 januari zijn deze kinderen
zeer welkom in onze school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar
school komen zindelijk zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken met de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving: KIDS-ID, ISI+-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of paspoort van uw kind of trouwboekje of een paspoort van de
ouder(s) waarin het kind vermeld staat.

Vrijdag
18/12

De advent loopt ten einde, de Vlinder viert Kerstmis…
Jammer genoeg kan er dit jaar geen gezamenlijke kerstviering georganiseerd worden op onze school. Toch laten we Kerstmis niet zomaar
aan ons voorbijgaan. Elke leerkracht zal in zijn/haar klas een gezellig
kerstfeestje organiseren terwijl de leerlingen kunnen genieten van het
einde van het verhaal ‘Kleine beer en het geheim van Kerstmis’.

namiddag
2A+2B

Zwemmen
De kinderen van het tweede leerjaar zijn die middag om 12.45 u. terug
op school of blijven eten.

Zondag
20/12

Vierde zondag van de advent
Nog 5 nachtjes slapen en dan is het eindelijk Kerstmis.
De vierde kaars wordt aangestoken…

Alvast
noteren
Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari
2021 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 een vorm van solidariteit
met elkaar en een teken van respect voor het klasgebeuren.

