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Laatste nieuwsbrief
Aangezien het volgende week al de laatste week voor de stadsklassen is, voorzien we
het kerstkrantje al op maandag 17 dec. Volgende vrijdag zal er dus geen nieuwsbrief
zijn.
Vrij zwemmen lager
Op vrij 14 dec zwemmen we met alle kinderen van het lager, omdat het vrij
zwemmen is.
Weekopdrachten
De weekopdrachten van deze week en volgende week werden wat gecombineerd.
Samen spelen (waarbij er ook klasspelletjes worden aangeleerd) en de Bever en de
Poes uit onze Axenroos komen ook volgende week nog aan bod.
Einde Proeven
Nu Sinterklaas op onze school langskwam (bedankt Sint en Piet!) zijn ook de proeven
afgelopen. Volgende week mag je ook het proevenbundeltje verwachten en tegen
vrijdag ook het rapport. Op het oudercontact kunnen we het dan vooral over je kind
in de klas hebben.
Uitstappen
Op maandag 10 dec trekt het jongste lager naar de bib met de lijnbus. Graag tegen
8.30 in school!
Op do 13 dec gaat het oudste kleuter naar het toneel. Ze gaan met een autocar naar
de Stringe (binnen de lesuren).
Oudercontact op 17 dec
De planning is bijna klaar. Binnenkort mag je het tijdstip verwachten, waarop je
wordt verwacht bij de klasleerkracht(en). We hielden hierbij rekening met broers of
zussen.
Stadsklassen
De stadsklassen komen nu wel heel dichtbij. Zowel het oudste lager als het midden
lager kreeg een boekje mee met de planning. We hopen dat het voor de kinderen een
onvergetelijke ervaring mag worden.

Geen afsluiter voor Kerstvakantie, wel Nieuwjaarsdronk op ma 7 jan
De kinderen van het midden en oudste lager zijn niet tijdig terug voor een afsluiter
voor de kerstvakantie. Daarom organiseren we een Nieuwjaarsdrink op maandag 7
januari om 15.15. De creatieve omlijsting gebeurt door de kinderen.
Warmste week door kleuter
Ook dit jaar zullen de kleuters meedoen aan de actie Warmste week. Ze gieten
chocolade in vormpjes. De zakjes worden te koop aangeboden op het oudercontact
en op woe 19 dec om 11.50. Dit jaar steunen we de werking CGG in Oudenaarde.
Deze organisatie biedt psychologische ondersteuning voor kinderen. Met de
opbrengst zullen ze nieuw spelmateriaal kopen.
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