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Beste ouders 

 

Vandaag bracht de postbode een zeer eigenaardige brief. 

De hoofdpiet schreef ons dat het paard van Sinterklaas de mazelen heeft. 

De dierenarts vertelde hem dat Sinterklaas onmogelijk op school zou geraken. 
 

Het probleem werd druk besproken … kinderen en leerkrachten zoeken naar een oplossing … 
 

Vermits we dicht bij de luchthaven zijn, kunnen we Sinterklaas misschien met een speciaal vliegtuig laten komen?  

Zó’ n kleintje dat op de speelplaats kan landen?  
 

Na het Sinterklaasfeest denken we aan de eindejaarsfeesten … nieuwjaarsbrieven schrijven, kerstcadeautjes knutselen.  

In het 5de en 6de leerjaar staat de proefwerkenperiode voor de deur.  
 

Tijdens de oudercontacten bieden we de kans om de vorderingen van jullie kind te bespreken.  

Een kans om samen met de leerkracht vooral het positieve in onze kinderen te zien.  
 

Vriendelijke groeten,  

        meester Johan. 

 
Ooievaar op bezoek 

 Mattía is het broertje van Thalia Van Lancker (K1). 

Hij werd geboren op 14 november ’17.  
 

We wensen heel de familie van harte proficiat! 
 

Oudercontacten 

Op het einde van het 1ste trimester nodigen we alle 

ouders uit voor de oudercontacten. Voor de grote 

leerlingengroepen organiseren we 2 avonden. 

In de kleuterschool  

* dinsdag 12 december (voor 2de en 3de kleuterklas)  

* woensdag 13 december, voor alle kleuterklassen.  

In de lagere school  

* dinsdag 19 december (voor 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de 

leerjaar)  

* woensdag 20 december, voor alle leerjaren  

 

Ouders kunnen ook een afspraak vragen met de CLB- 

medewerkers en/of met de zorgleerkracht, de 

leerkrachten lichamelijke opvoeding of 

levensbeschouwing. Vul het formuliertje in tegen ten 

laatste maandag 4 december zodat wij onze planning 

kunnen maken.  
 

Kerstfeest  

Vrijdag 22 december ’17 organiseren we voor onze 

kinderen leuke kerstactiviteiten, ze hebben de keuze 

tussen kookateliers of wandelzoektochten! 

 ’s Middags serveren we voor alle kinderen ,,soep met 

kerstballetjes’’.  

Er zijn die dag geen warme maaltijden voorzien. 
 

’s Namiddags tussen 15.15 en 16 uur zijn ouders en 

grootouders uitgenodigd om samen met ons het 1ste 

trimester af te sluiten met een glaasje warme wijn of 

kopje chocomelk. Nadien begint de kerstvakantie.  

Die avond is er geen sport en spel voor de lagere school! 

 Sinterklaas 

Volgende week is het alle hens aan dek!  

 

Woensdag 6 december is Sinterklaas jarig!  

Als we het vervoer geregeld krijgen verwelkomen we 

Hem met zijn (zwarte?) Pieten.  

Met een klein vliegtuigje? 
 

Proefwerken in de lagere school 

Van 11 tot 18 december houden we in het 

5de en 6de leerjaar de proefwerken. De leerlingen krijgen 

een proefwerkenlijst met de planning en de te leren 

leerstof.  
 

 

Wijnslag de Klimop … 

Wie het nog niet deed … is nog net niet te laat! 

Ga naar onze webshop en bestel snel! 

Bestelformulieren vindt men op www.deklimop.net. 

Doe het tegen ten laatste 8 december! 

 

De bestellingen zijn af te halen op vrijdag 15 december 

tussen 15 en 17.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

Winnaar lichtjeswandeling 

De bewoners van de Vissegatstraat 161 behaalden de 

meeste stemmen als best versierde woning! Proficiat! 

Hartelijk dank aan alle andere mensen die hun huizen 

versierden en tijdens de lichtjeswandeling voor een 

sprookjesachtige sfeer zorgden.  

 

 

http://www.deklimop.net/
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Broemm … een theatervoorstelling 

voor de kinderen van de knuffelklas en 1ste kleuterklas. 

Op donderdag 14 december kijken ze naar de 

voorstelling in cultuurcentrum Den Blank in Overijse. 

“Broemm” is een autootje dat zonder chauffeur wil 

rijden en  … gekke avonturen beleeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circus Picolini 

Op 8 december komt Dennis Hartmann van circus Picolini 

kijken hoe de kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar 

gevorderd zijn in het oefenen van hun circustechnieken. 

 

We zijn ondertussen druk bezig met de voorbereidingen 

van de optredens van zaterdag 17 maart 2018 … in een 

echte circustent! Verwittig buren, grootouders, familie, 

om voor dit evenement de datum vast te prikken. 

Wist je dat … 
* de bijbestellingen van de schoolfoto’ s met zekerheid ten laatste tegen het eind van dit trimester geleverd worden. 

* ook in het 2de trimester hulp(groot)ouders welkom zijn om te helpen in de 2de en 3de kleuterklas, telkens op 

vrijdagnamiddag. Hierbij vind je een brief met een oproep om ons te komen helpen bij de activiteiten. 

* onze lichtjeswandeling “Sprookjesfiguren” een succes was! We genoten van de koude wandelavond met een gezonde 

wandeling … op zoek naar de juffen en meesters, verkleed in sprookjesfiguren. Proficiat aan de werkgroep voor de 

organisatie van het feest. Aan alle helpende handen: “Dank je wel!” 

* tijdens de brandevacuatieoefening van 16 november heel de school ontruimd werd.  

   De preventieadviseurs oordeelden de oefening als “geslaagd en prima verlopen”!  

* op vrijdag 15 december de kleuters een aanbod krijgen van extra kruip-, klim-, en klautermateriaal via Hopsakee, 

materiaal van de provincie Vlaams-Brabant.  

 

December 2017 
Vrijdag 1 december 

* rapport voor het 5de en 6de lj. 

Woensdag 6 december 

  Sint! 

Vrijdag 8 december 

* Circus Picolini op bezoek voor 3de t.e.m. 6de leerjaar 

* Breng bestellingen voor de wijnslag binnen! 

Maandag 11 december 

* proefwerken in 5de en 6de leerjaar t.e.m. 18/12/17 

Dinsdag 12 december 

* oudercontacten in 2de en 3de kleuterklas  

Woensdag 13 december 

* 9 - 10.30 uur: kijkdag voor nieuwe kleuters 

* oudercontacten in alle kleuterklassen 

Donderdag 14 december 

* knuffelklas en 1ste kl. naar theater “Broemm” 

 

 Vrijdag 15 december 

* Hopsakee in de kleuterschool 

* juf Els en juf Gudrun op navorming (omgaan met 

probleemgedrag in de basisschool) 

* 15 – 17.30 uur: afhalen bestellingen wijnslag 

Dinsdag 19 december 

* oudercontacten in 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar  

Woensdag 20 december 

* rapport in de lagere school 

* oudercontacten in alle klassen van de lagere school  

Vrijdag 22 december 

* 15.15 u: kerstreceptie 

* geen sport & spel  

 

Kerstvakantie  

* 23 december 2017 t.e.m. 7 januari 2018 

 

 

 

Kerstreceptie, 

vrijdag 22 december ’17, 15.15 uur 

Iedereen is welkom!  

 

 
 


