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nieuwsbrief
Onze excuses voor het laattijdig meegeven van deze brief
maar er waren wat print- en kopieerproblemen.

Sinterklaas
Op 4 december rond 9 uur kwam Sinterklaas op bezoek in ons schooltje.
Maar de Prospectiepiet logeerde al een tijdje in onze containerklas.

Kerstvoorstelling: ter herinnering
Donderdag 13 december 2018: algemene repetitie
Mogen wij vragen dat de kinderen van de lagere school blijven eten op school.
Gelieve tussendoortjes, boterhammen en drank mee te geven voor de hele dag.
Vrijdag 14 december 2018: voorstellingen
Mogen wij u vragen om de kinderen aan Bergendal af te zetten vrijdagmorgen en
daar terug op te halen na schooltijd (rond 15.15 uur).
Mogen wij vragen dat alle kinderen blijven eten op school.
Gelieve tussendoortjes, boterhammen en drank mee te geven. Zij krijgen die
dag ook nog fruit van De Vriendenkring.
U kan ons die dag bereiken op het nr. 0473/772529 (directie).
Spreek gerust een bericht in.
De kinderen worden om 18.30 uur in Bergendal verwacht.
Begin 19.00 uur, einde rond 21.15 uur
Bestel tijdig uw kaarten, de plaatsen zijn beperkt!
Prijs: 8 euro voor de namiddagvoorstelling en 10 euro voor de avondvoorstelling.
De voorstelling wordt professioneel ondersteund met moderne technologie. U
mag rekenen op een zeer mooie en emotionele voorstelling gebracht door
kinderen die u een prachtige kerstboodschap brengen.
U krijgt zeker waar voor uw geld!

Schaatsen
Dinsdag 18 december gaan we schaatsen met de leerlingen van de lagere school op
de schaatsbaan van Heist-op-den-Berg.
Vertrek:
12.30 uur aan de school, alle kinderen blijven best ineten
Meenemen:
handschoenen (verplicht!), extra paar sokken, warme kleding, extra kleding (voor
wie te nat geworden is), drankje + koekje
Onkosten: inkom + huur schaatsen: € 3
De bus wordt door de gemeente en de Vriendenkring
betaald, het schaatsen door de school.
Wie zelf schaatsen heeft, mag die meenemen.

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers om te helpen op de schaatsbaan. Wie zich
geroepen voelt mag de hulpcheque invullen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan
de juf/meester.

Kerstviering
Vrijdag 22 december houden wij een viering met
kerstspel in de kerk.
De kleuters van groep 3 zorgen, onder de deskundige
leiding van juf Sonia, voor een sfeervol kerstspel.
De kinderen van de kleuterschool en de lagere school
wonen de viering bij.
De viering start om 10.30 uur! (en niet zoals op de kalender vermeld om 10.00
uur)
Iedereen is van harte welkom om samen met ons van deze viering te genieten.

In de namiddag is er in elke klas een kerstfeestje.
Wij willen vragen dat u tegen 10 december zorgt voor een
kerstpakje om onder de klaskerstboom te leggen ter
waarde van €5.
Probeer niet over dit bedrag te gaan.
Net zoals de vorige jaren mogen de kinderen ook een
versnapering bakken, koken, …. voor tijdens dit kerstfeestje.
We denken bv. aan wafels, cake, …
Vul hiervoor de gepaste hulpcheque in.

Varia



Spel van de maand januari: racketspelen bv. badminton
Wij merken dat er momenteel een aantal kinderen te laat op school
aankomen.
Mogen wij vragen om tijdig aanwezig te zijn zodat de klaswerking zo
weinig mogelijk verstoord wordt.

Vriendelijke groeten
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