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 Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 

januari 2015: Kerstvakantie  (Geen opvang op school)   

 Donderdag 22 januari om 19u30: Ouderraad 

 Vrijdag 31 januari om 19u: Voordrachtwedstrijd 

 

 

 

UPDATE BOUWWERKEN: 

Zoals jullie kunnen merken, zijn onze oude gebouwen 

nu ook echt “geschiedenis”. Momenteel maakt men het 

domein klaar om de wederopbouw aan te vatten. In  

januari en februari start men met de werken aan de  

rioleringen en de funderingen van de nieuwe school! 

LET OP: Vanaf maandag 5 januari gebruiken we een nieuwe ingang voor onze school. De 

bouwheer legt momenteel de laatste hand aan een nieuw pad waarvan de ingang zich 

bevindt ter hoogte van de Waterstraat 287. Ouders kunnen samen met de kinderen langs 

het pad de school bereiken. Daar voorzien we een “ouderzone” waar de ouders voor en na 

school de kinderen op kunnen wachten!  

Het team, leerlingen en directie wensen 

iedereen een deugddoende vakantie en een 

schitterend 2015 toe!!!  

We zien elkaar graag terug op maandag 5 

januari 2015 

We dragen de Nederlandse taal hoog in ons vaandel!  Daarom organiseren we 

op vrijdag 30 januari 2015 voor de tweede keer een voordrachtwedstrijd.  De 

leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen zich kandidaat stellen om die 

avond een gedicht voor te dragen!  We zorgen voor een echte professionele 

jury! Iedere deelnemer ontvangt een geschenkje! 

      Nieuwsbrief 
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K0: We sloten ons thema af met een sfeervol kerstaperitief. Ons nieuwjaars 

versje verklappen we nog niet. Jullie kapoentje zal het voor jullie brengen. We 

wensen onze oudste kindjes een goede start bij hun nieuwe juf, we zullen 

jullie missen… Dikke kus van juf An en juf Vanessa…  

K1: Na 2 gezellige en sfeervolle weekjes in de klas komt de kerstvakantie er weer aan. We 

versierden samen met Rikkie onze kerstboom en leerden enkele nieuwjaarsversjes… Sssst, 

dit is nog geheim. We hielden een echt kerstfeestje in de klas met lekkere kinderchampagne 

(foto’s op de website!). Nu keken uit naar de kerstmarkt om zo gezellig de vakantie in te 

zetten. Na de vakantie verwelkomen we Briek, Caleb, Jolien, Lisa, Milou, Michael, Assia, 

Kasper en Adelaide in onze klas. Warme kerstgroetjes, de Rikkieklassen!   

K2 en K3: Een van de meest sfeervolle periodes van het schooljaar is alweer voorbij. We 

hebben ervan genoten. De kleuters vinden het leuk om gezellig samen te genieten van 

brandende lichtjes, de mooie kerstverhalen, de spanning rond de Kerstman en zijn  

rendieren, maar vooral de aankomende cadeautjes doen hen fantaseren. De afsluiter, onze 

winterbarbeque, was alweer een succes! De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar toverden 

allerlei lekkers op tafel voor de kleuters van het 2e en 3e kleuterklasje. Bedankt!  

L1: We hebben na de vakantie oude kalenders met mooie foto’s nodig. Niet weggeven dus 

maar meebrengen naar de klas. We gaan ze hergebruiken! Tijdens de vakantie af en toe 

lezen, we oefenen vooral op de tweeklanken (eu – ui – ou). Maandag na de vakantie  gaan 

we zwemmen. We wensen jullie prettige feesten en een mooi 2015.  

L2: Vorige week donderdag mochten we mee met het 1e leerjaar naar Technoplis in 

Mechelen. Het was een leerrijke en superleuke ervaring. Fijn dat we mee mochten! Na een 

drukke periode kijken we uit naar ons tweede rapport. We deden in ieder geval ons uiterste 

best. We wensen iedereen alvast een deugddoende en ontspannen kerstvakantie toe! Flink,  

uitrusten, veel spelen, … zodat we er in januari terug kunnen invliegen!  

L3: We wensen jullie iets gezelligs, iets lekkers, iets warms, iets gekkers, iets betoverends, 

iets liefs, maar zeker iets positiefs voor 2015! De kinderen van het 3e leerjaar 

L4: De toetsenperiode is voorbij. We hebben ernstig gewerkt. Nu hopen op een mooi 

rapportje natuurlijk! Dinsdag gingen we schaatsen. In het begin was het even wennen. We 

maakten een knutselwerkje voor de kerstmarkt en vanmiddag vieren we feest.  

L5: Donderdag hebben we met het 5e leerjaar lekkere soep gemaakt. Die verkochten we op 

de kerstmarkt. We bedanken alle mensen die ons hierbij geholpen hebben. Vrijdag genoten 

we van onze heerlijke winterbarbeque. We wensen iedereen een prettige vakantie!  

L6: Deze week hebben we veel muzische lessen gehad! We hebben theelichtjes gemaakt, dus veel 

geknutseld. Donderdag hebben we ontbeten. Het was lekker! Vrijdag een winter-bbq met 

hamburgers en een leuke sfeer. Dus deze week noemen wij een topweek! (Kilian en Rune )  


