
kalender december

wo 1 do 16

do 2 5:”Wat maakt jou uniek”: workshop met
Cindy Vanpoucke

vr 17 1: bib

vr 3 Sintfeest za 18

za 4 zo 19

zo 5 ma 20 Digitale /telefonische oudercontacten
(in de loop van deze week)

ma 6 di 21

di 7 4-5-6:bib
Geen studie: personeelsvergadering

wo 22

wo 8 do 23

do 9 vr 24 Vakantie vanaf 11.40

vr 10 2-3:bib za 25

za 11 zo 26

zo 12 ma 27

ma 13 di 28

di 14 zwemmen wo 29

wo 15 do 30

vr 31



Oudercontacten: verplicht ‘op afstand’

In de week van 12 december zullen jullie via QUESTI een mail ontvangen.
Daarin zal een keuze aan momenten van oudercontact aangeboden worden door de klasleerkracht.
Het is belangrijk dat jullie daarbij aangeven of jullie telefonisch willen opgebeld worden, of liever online contact.
Indien u kiest voor  telefonisch: graag het telefoonnummer vermelden waarop gebeld mag worden.
Dit kan eenvoudig door dit bij de opmerkingen te vermelden.

Uitdaging voor de kinderen van U12

In de leerlingenraad van oktober kwam de vraag voor een
duikelpaal. Het oudercomité YOC wil dit graag als een uitdaging
aanbieden: wat hebben wij toch geluk!
In ruil voor het verdienen van vele munten in High Five en het net
houden van de speelplaats, kan dit speeltoestel hier in beeld
komen!
Dank u wel en aan de leerlingen van U12: ga de uitdaging aan!

Samenwerking met WZC

Alle leerlingen van het lager maken een soort kerstdoos: een versierde schoendoos waarin kerstsfeer te
vinden is én waarin de bewoners van WZC de Wielant ontvangen kerstkaartjes kunnen bewaren.
Elke bewoner krijgt een origineel versierde doos van een leerling van onze school: als dat niet leuk is!

December

We zetten de feestmaand niet in zoals we allemaal gehoopt hadden,
maar het is nu eenmaal zo.
We doen er alles aan om de kinderen te geven waar ze recht op hebben:
goed onderwijs!
Ons team geeft het beste van zichzelf en duimt mee dat u met uw gezin
ook kan uitkijken naar vreugdevolle tijden!


