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In de maand december gaan we op zoek

naar wat écht waarde heeft zoals

GOUD!

Onze vriend, Robby, vraagt dat wij in deze periode
aandacht willen schenken

aan iedereen die het moeilijk heeft!
Wist je dat…
* Het schoolbestuur samen met de leerlingenraad en de ouderraad besliste om vanaf december
2017 enkel bruis water, plat water, fruitsap en melk aan te bieden tijdens de middag.
Er wordt een melkvariant voorzien→ Taboe, zonder toegevoegde suikers of andere zoetstoffen.
Een glas Taboe is evenwaardig aan een glas halfvolle melk.
* Linda Holemans, kinderverzorgster die ook tewerkgesteld is in Baloe, werd aangenomen om de
leerkrachten van ks en ls te ondersteunen bij het middagtoezicht.(afwisselend twee dagen ks en ls).
* Onze school mee doet aan de “Warmste week” van studio Brussel.
Meer info ivm tijdstip, soort evenement en onze keuze van het goede doel
volgt nog.
* Wij veel super toffe foto’s binnenkregen van voorlezende papa’s! Tof dat jullie
meededen!!!
* De volgende weken de leukste, gezelligste, drukste en fijnste weken van het
ganse schooljaar worden

Jaarthema “ Op zoek naar schatten… dwars door alles heen!”

Maandtips

►

Heb jij het speelgoed dat ik ook wil? Ik wacht mijn beurt af … Zonder gegil!(ks)
“Gratitude!”(ls)
De weg naar vrede begint met elkaar te aanvaarden zoals we zijn!

Anti-pesttip ►
1 vr

Vm►Sinterklaasfeest voor de lagere school

Oma! Opa! Weet je het al???

Sinterklaas komt naar het grootoudersfeest van onze kleuters!
Jullie zijn hartelijk welkom in de sporthal vanaf 13 uur
Ks Ls
2 za
3 zo
4 ma

Het derde leerjaar bezoekt het speelgoedmuseum te Mechelen.( treinreis)
Ls

5 di

6 wo

Ks Ls
Ks Ls

7 do

8 vr

Ks Ls
Ls

Sport na school voor de tweede graad

11.35► Eerste adventsviering
Vm►Bibbezoek voor alle vijfjarige kleuters
13.15►Bibbezoek voor de lln van het zesde leerjaar B
Fruitdag → Clementine

Soepdag → Gemixte groentesoep met balletjes
Ouderraad in de refter van onze lagere school
De warmste week►” Warmste filmavond” georganiseerd door de leerlingenraad

9 za
10 zo
11 ma
Ks Ls

11.35► Tweede adventsviering
Sportdag voor K1 en K2
Sport na school voor de eerste graad

12 di

Medisch onderzoek voor 5A
13.15 ►Bibbezoek voor de lln van 2A en 2B

Oudercontact voor de ouders van alle kleuters

Ks Ls
13 wo

Zwemmen voor 1ste, 3de en 5de leerjaar

Info-avond voor de sneeuwklassen (zesde leerjaar)
Ks Ls

14 do

Fruitdag → peer doyenné

Soepdag → Groentesoep
Medisch onderzoek voor 5B
Medisch onderzoek voor 5C

Ls
15 vr
16 za
17 zo
18 ma

11.35► Derde adventsviering
Ks Ls

19 di

Ks Ls
20 wo
Ks Ls
21 do

Ls

22 vr

Ks Ls

Sport na school voor de tweede graad

Ganse dag►In het kader van Oriëntatie en doorstroming bezoeken onze zesdeklassers
het Damiaaninstituut te Aarschot.
NM►K3, K4, K5, K6 vieren Kerst met de bewoners van rusthuis “Sterre der Zee”
Derde rapport voor de lagere school ► Oudercontact op vraag ouders en/of leerkracht
Kerststallentocht voor onze kleuters
Fruitdag → appel royal gala
Soepdag → Pompoensoep

Kerstviering van de lagere school om 10.45 in de Mariahal

