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VOORWOORD
Beste ouders en leerlingen,

De kerstvakantie staat voor de deur. Wij willen jullie bedanken voor de grote
steun die we in het eerste trimester mochten ontvangen voor de wafelverkoop,

de sportklassen, de wintermarkt en VZW Warm Hart. Met de extra middelen
kunnen we investeren in uitstappen en schoolmateriaal. 

Dank je wel! 
 

De oudercontacten zijn voorbij, de rapporteren in de lagere school zijn
uitgedeeld. Tijd om even te reflecteren op de geleverde inspanningen. Viel het

rapport mee of viel het een beetje tegen? Zoek naar het positieve zodat je zoon
of dochter weer energie en moed krijgt om er terug vol voor te gaan.

 
Wij wensen jullie een fijne vakantie en een goede start in 2023!

 
 



Woensdag 18 januari: Pedagogische studiedag
Dinsdag 24 t.e.m. vrijdag 27 januari: Sportklassen 5+6

donderdag 9 februari: Dikketruiendag
Vrijdag 10-17 februari: Week tegen pesten

Vrijdag 17 februari: Carnaval op school
 

Jaarthema 'Geluksvogels'

Belangrijke data!

Klassen in de kijker: 3e en 4e leerjaar
Op vrijdag 16 december deden het 3e en 4e leerjaar mee aan het trefbaltornooi.
Ze namen het op tegen de leerlingen van Arkades. Spannende wedstrijden, teamwork en
fairplay stonden centraal! 

Tijdens de maanden november en december leerden we Kaketoe en
Alba kennen. 
Kaketoe is graag bij andere mensen en houdt van vriendschap. Samen
met de kleuters van juf Lore maakte de ganse school een
vriendschapswand.
Alba, de albatros. Hij vliegt door donkere wolken, voelt zich soms alleen
op de wereld maar raapt zijn moed bij elkaar en weet dat er na regen
terug zonneschijn komt. 

Voorleesweek
Bij de start van de voorleesweek werden de juffen en ouders uitgenodigd om veel voor te
lezen in de klas of op een bijzondere plaats. 
En dat werd gedaan … De boeken waren in één week tijd niet uit. Dus ging het voorlezen
nog een tijdje door. Nu is het aan elk van ons om ook héél veel te lezen. Ook jij mag
voorlezen … want lezen is zó leuk! 


