Nieuwsbrief December 2018
7/1/2019 Instapdag
Op maandag 7 januari verwelkomen we 8 nieuwe gezichtjes op school.
Welkom aan Zenobi, Noa, Elise, Seppe, Tugra, Esmée, Noan en Nina in
groep 1, bij juf Melissa.
We hopen dat jullie zich hier snel thuis voelen !

Koekenverkoop
Van harte dank aan alle ouders, grootouders, familieleden en sympathisanten die één of
meerdere zakjes koeken kochten! Met de opbrengst trakteren we onze kinderen op een
theatervoorstelling die aansluit bij hun leeftijd.

Kerstmarkt
Na het bezoek van de grootouders aan de kleuterklassen nodigen we nu alle ouders en grootouders
van de lagere schoolkinderen uit op de kerstmarkt op vrijdag 14/12 vanaf 14.00 uur op de Koningin
Astridlaan.
Het gelegenheidskoor zorgt voor een warme verwelkoming, daarna gaat de markt met zelfgemaakte
knutselwerkjes open.
De opbrengst van de kerstmarkt schenken we naar goede gewoonte aan onze buren van Lichtpunt.
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Adventsviering
Sinds jaar en dag bezoeken we enkele keren per schooljaar de kerk voor een stemmige viering.
Sinds de verhuur van de kerk aan de Byzantijnse Kapel zijn we nog steeds welkom maar omdat de
kerk sindsdien anders ingericht en aangekleed is voelen wij er ons niet meer helemaal thuis.
Als katholieke school zagen we het vieren in de kerk als een meerwaarde voor ons
godsdienstonderricht. We vinden het belangrijk om de kinderen een juist beeld van de RoomsKatholieke Kerk te blijven bieden. Door de huidige bestemming van het kerkgebouw
doen we dit volgens ons beter niet meer in de kerk. De typische en herkenbare
elementen zoals het altaar, de paaskaars,… zijn niet meer zichtbaar.
Door gebrek aan een ruimte waar alle kinderen comfortabel kunnen zitten
zullen de vieringen voor de lagere schoolkinderen voortaan doorgaan in de
turnzaal in de Kon. Astridlaan en voor de kleuters in de Assenedesteenweg.
Ouders of grootouders die vroeger aansloten voor de viering in de kerk zijn
nog altijd welkom maar vanaf nu dus op school in de Kon. Astridlaan.
Op vrijdag 21 december organiseren we onze eerste adventsviering in de
turnzaal. We starten rond 8.45 uur.

Belangrijke data december 2018
Maandag 3/12

Reptitie kerstkoor

Dinsdag 4/12

Toneelvoorstelling: Zwarte Piet in Paniek ! (kleuters)
Leerlingenraad
Kerstcrea 1 ( Kon. Astridlaan)

Woensdag 5/12

Sint op bezoek
Zweminstuif (Namiddag – lagere school)

Donderdag 6/12

Bezoek aan het huis van de Sint (K3 + L1)
Repetitie kerstkoor

Vrijdag 7/12

Kerstcrea 1 (Assenedesteenweg)
Zwemmen L1A + L2A

Maandag 10/12

Repetitie kerstkoor

Dinsdag 11/12

Repetitie kerstkoor
Kerstcrea 2 (Kon. Astridlaan)

Woensdag 12/12

Kerstcrea 2 (Assenedesteenweg)

Donderdag 13/12

Zwemmen G1 + G2 (1ste kkl) + G3 (1ste kkl)
Repetitie kerstkoor

Vrijdag 14/12

Kerstmarkt (lagere school – Kon. Astridlaan)

Dinsdag 18/12

Theatervoorstelling lagere school
Vriendjesdag (alleen voor de peuters die voor het
eerst naar school komen na de kerstvakantie)

Woensdag 19/12

Zwemmen G3 (2de kk) + G4

Vrijdag 21/12

Adventsviering
Zwemmen 1B + 2B
Rapport

Maandag 24/12 tot en Kerstvakantie
met vrijdag 4/1

