
 

 

Blauwe brief 
november - december 2019 

 

04/11: start na de herfstvakantie 

07/11: 20.00u oudervereniging 

08/11: leerlingenraad 

08/11: start fruit op school 

11/11: vrijaf 

12/11: oudercontact KS 

14/11: oudercontact KS 

15/11: 20.00u quiz oudervereniging in turnzaal 

19/11: personeelsvergadering KS 

21/11: personeelsvergadering LS 

21/11: medisch onderzoek 1ste leerjaar 

25/11: 16.00u werkgroep verkeer: ouders  

           uitgenodigd 

28/11: medisch onderzoek 6de leerjaar A 

29/11: fort Liezele 4de leerjaar 

03/12: medisch onderzoek 6de leerjaar B 

05/12: medisch onderzoek 1ste leerjaar (deel 2) 

06/12: Sinterklaas op bezoek in school 

10/12: personeelsvergadering KS + LS 

11/12: autoarme schooldag 

17/12: infoavond nieuwe instappers van januari 

19/12: misviering lagere school 

20/12: rapport 2 

20/12: 10.45u kerstspel door 3de en 4de leerjaar 

           enkel voor ouders van die klassen 

           15.00u kerstliederen zingen met iedereen 

           hapje en drankje van de oudervereniging 

           15.30u begin van de kerstvakantie 

 

Kerstvakantie van 21 december t.e.m. 5 januari 

Mogen we nog eens sterk benadrukken dat tijdig 

op school zijn heel belangrijk is. We vragen    

hiervoor jullie uitdrukkelijke medewerking! 

 

 

weetjes 

Wisten jullie dat: 

• Juf Daisy haar zwangerschap jammer genoeg is fout gelopen? 

We wensen het jonge koppel heel veel sterkte toe. Juf Daisy zal 

op 4 november haar klasje weer overnemen. 

• Juf Elien na de vakantie de klas van juf Sandra overneemt? Juf 

Sandra is helaas terug hervallen in haar strijd tegen kanker. Met 

bestralingen gaan ze haar zo goed mogelijk proberen te helpen. 

Wij  leven met  heel het team met haar mee en wensen haar 

heel veel moed en sterkte toe.  

• Onze jongens en meisjes van het derde en het vierde leerjaar 

weer een kerstspel brengen? 

Op 19 december hebben zij een generale repetitie voor de an-

dere leerlingen van de school. 

Op vrijdag 20 december zijn jullie, ouders van de leerlingen van 

het derde en het vierde leerjaar, uitgenodigd om naar het spek-

takel te komen kijken. Dat zal plaatsvinden om 10.45u. 

Vanaf 10.30u kan u een plaatsje innemen in de turnzaal. Jam-

mer genoeg kunnen we geen grootouders of andere familiele-

den uitnodigen, omdat we daar niet voldoende plaats voor heb-

ben. Wij hopen op jullie begrip. 

• Alle ouders weer uitgenodigd zijn om mee te komen zingen op 

vrijdag 20 december om 15.00u? 

Dit jaar brengen we weer de toppers onder de kerstliedjes zodat 

jullie allemaal kunnen meezingen. 

Vanaf 14.45u bieden de mensen van de oudervereniging een 

glaasje glühwein of chocomelk aan. 

Om 15.00u zingen onze jongens en meisjes enkele kerstlie-

deren voor jullie. Eerst verzamelen we op de speelplaats van de 

lagere school. Daarna zingen onze kleuters op de kleuterspeel-

plaats. 

De kinderen mogen daarna uitzonderlijk, onmiddellijk mee met 

hun ouders naar huis. Wij vragen wel om de juf of de meester 

even te verwittigen, zodat we kunnen opvolgen dat iedereen 

veilig thuis geraakt. 

Beste ouders, 

De weergoden zaten voor een keertje niet echt mee op het schoolfeest, maar we waren toch blij dat jullie weer massaal 

aanwezig waren. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. 

De aanpassing is ondertussen voorbij, het eerste deel van het schooljaar ligt bijna achter ons. 

Het eerste rapport, de herfstwandeling, een fietstocht, ….. En dan hop naar het eerste weekje vakantie. 

Onze kleutertjes brachten eergisteren al een spetterend grootouderfeest. Tweemaal een uitverkochte zaal, daar kunnen 

vele artiesten enkel van dromen. 

Aan iedereen een welgemeend dankjewel voor de komst en de steun. 

Ook dank aan de oudervereniging die weer voor heel wat lekkers zorgde. 

Nu de donkere wintermaanden weer dichterbij komen, willen we nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om goed    

gezien te worden. Daarom vragen wij om de fluohesjes en de boekentashoezen consequent te dragen. Dat is in ieders     

belang. 

Directeur Philippe 

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 
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