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Agenda 

01.12.2019: Afhalen van bestelde ontbijtkorven in de eetzaal          8 uur – 10 uur 
 
01.12.2019:  Begin van de advent 
De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent 
komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen 
zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis.  

In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of 
een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de 
laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen. 
 

02.12.2019:  Medisch schooltoezicht op school          1ste, 4de en 5de leerjaar 
 
06.12.2019:  Sint en Piet op bezoek (namiddag) 
 
09.12.2019:  Kronkeldidoe              eerste graad 
   De kinderen van de eerste graad eten ’s middags op school. 
 
11.12.2019:  MOEV Unihockey in de namiddag            derde graad 
 
12.12.2019:  American games               derde graad 
   De kinderen van de derde graad eten ’s middags op school.  
 
12.12.2019:  Theater ‘Viesvuilland’ op school           kleuters en eerste graad          
 
16.12.2019:  Bib expo              kleuters 
   Meer informatie via kleuterweetjes. 
 

16.12.2019:  Ars Valendi: voorbereiding Arzl (namiddag)           derde graad 
   De kinderen van de derde graad eten ’s middags op school. 
 
16.12.2019  Oudercontacten             lagere school 
 
17.12.2019  Oudercontacten             lagere school 
 
18.12.2019:  MOEV badminton in de namiddag         tweede graad 
 
19.12.2019:  Ars Valendi: voorbereiding Arzl (voormiddag)          derde graad 
   De kinderen van de derde graad eten ’s middags op school. 
 
20.12.2019:  Kerstviering in de kapel om 9 uur 
   Iedereen van harte welkom! 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventskrans


 

23.12.2019:  Start kerstvakantie 
 
05.01.2020:  Einde kerstvakantie 
 
 

Informatie 
 

 Goed om weten! 

Vaak brengen ouders hun kinderen mee naar school tijdens het oudercontact.  

Omdat we als leerkrachten de resultaten van je kind liever bespreken zonder dat je 

kind erbij is, zetten sommige ouders hun kinderen in de opvang af.. 

Voor de opvang is dit geen probleem, maar zij zullen deze kinderen inschrijven voor  

de periode dat ze aanwezig zijn. Dit geldt enkel voor schoolgaande kinderen tussen 

2,5 jaar en 12 jaar. Andere kinderen die (nog) niet bij ons op school zitten, kunnen zij 

niet toestaan. 

 

 Zespri-sticker-actie is afgelopen  
 

Juf Margot laat weten dat de Zespri-actie afgelopen is. Jullie 

moeten dus geen stickertjes meer naar school meebrengen. 

Nieuwsgierig hoeveel dit heeft opgebracht? 
Via deze weg van harte dank aan alle kinderen en 

(groot)ouders die mee gespaard hebben. 

 

 De Winter is in aantocht! 

De winter is een kille en koudere periode waar we allemaal een extra trui, dikke jas, 

sjaal en een muts aantrekken. 

De ideale plaats voor luizen ! 

We willen daarom uw extra aandacht vragen om dit op te volgen 

en je dochter en/of zoon regelmatig te controleren op luizen. 

Verwittig onmiddellijk de school én start ook onmiddellijk de 

behandeling. Vraag eventueel raad aan je apotheker. SAMEN 

kunnen we een luizenplaag voorkomen.  

 


