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nieuwsbrief

Schaatsen (ter herinnering)
Dinsdag 18 december gaan we schaatsen met de leerlingen van de lagere school op
de schaatsbaan van Heist-op-den-Berg.
Vertrek:
12.15 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

Kerstviering
Even ter herinnering
Vrijdag 21 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.
Ter herinnering: dringend gevraagd:
 kerstpakje om onder de klaskerstboom te leggen ter waarde van €5.
 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.

Kerstvoorstelling
Vrijdag 14 december hielden we een grootse kerstvoorstelling. Sfeerbeelden
kan u binnenkort terugvinden op de blogs. Dank aan alle aanwezigen! Met de
opbrengst van de kaartenverkoop van deze voorstelling willen we graag de
stiltehoek op de speelplaats inrichten en voor het opstarten van een
differentiatiesysteem in de klassen van de lagere school.

Varia


Sluitingsdagen Kiekeboe: zie bijlage



School zoekt kind….
Wij krijgen geen adressen meer van de kinderen die volgende schooljaren
zouden instappen. Daarom willen wij uw hulp vragen.
Indien u kinderen kent die tijdens het schooljaar 2019 - 2020 de leeftijd
van 2,5 jaar bereiken en naar school mogen komen … wijs
ze de weg naar “De Zonnebloem” door hen de bijlage
school zoekt kind te bezorgen of geef ons een seintje.
Wij verwelkomen de kinderen graag in gloednieuwe
klaslokalen. Ook als dit reeds broers of zusjes zijn,
vragen wij aan de ouders om zelf contact op te nemen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
zie bijlage



Spel van de maand januari: loop- en tikspelen



Kalender: zie bijlage



Kerstwens: zie bijlage

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

