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En een fantastisch 2017!!!
Als “goede doel’ kozen wij huize Sint Vincentius te Zelem.
Wij zijn ontzettend blij dat we 825,36 € kunnen overmaken.
Dit geld zorgt dat de kinderen extra op uitstap kunnen.
Cas Verwimp was met zijn gokje het dichtst bij het juiste aantal lichtjes in de
kerstboom. Hij won voor de feesttafel een super lekkere kerststronk!
Proficiat!!!

…en jullie allemaal ontzettend bedankt om samen met ons van de
tweejaarlijkse kerstmarkt weeral een super evenement te maken!
* Na de kerstmarkt vonden we een “ brace” voor een duim…

Jaarthema: Een koffer vol!
Maandtip Ks
u Denk eerst na voordat je iets doet! Dan voelt het ook voor een ander goed!
Ls
u Je mag heel veel dingen zeggen, als je het maar beleefd doet!
Anti-pesttip Ls u Plagen is niet pesten… maar kan wel pesten worden!
De gekoppelde afbeelding
kan niet worden
weergegeven. Het bestand is
mogelijk verplaatst, heeft
een andere naam gekregen
of is verwijderd. Controleer
of de koppeling verwijst naar
het juiste bestand en de
juiste locatie.

9 ma

Welkom instappertjes in onze school!!

Ks Ls

10 di
11 wo

Prettige vakantie!!!

De gekoppelde afbeelding kan
niet worden weergegeven. Het
bestand is mogelijk verplaatst,
heeft een andere naam gekregen
of is verwijderd. Controleer of de
koppeling verwijst naar het juiste
bestand en de juiste locatie.

Ls
Ks Ls

Sport na school voor de eerste graad
Zwemmen voor eerste, derde en vijfde leerjaar
Fruitdag sinaasappel

12 do
13 vr

Ls

Soep op school

Ls

Sport na school voor de tweede graad

14 za
15 zo
16 ma
17 di
18 wo

Ks Ls

Ouderraad om 20 uur in de refter van de lagere school

19 do
20 vr

Ls

Soep op school

Ls

Sport na school voor de eerste graad
Zwemmen voor tweede vierde en zesde leerjaar

21 za
22 zo
23 ma
24 di

Medisch Schooltoezicht K4 (16 kleuters)

Ks Ls

25 wo

Ks Ls

26 do

Ks

27 vr

Fruitdag appel

Medisch Schooltoezicht K5 (16 kleuters)
Ls

Soep op school

28 za
29 zo
30 ma

Theatervoorstelling “De klaproos” voor K1 + K2 + K3
Ks Ls

31 di

Ls

Sport na school voor de tweede graad

Theatervoorstelling “Commissaris PIV” voor de derde graad

