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Beste ouders, 

De Sint is in de buurt en brengt weldra lekkers en speelgoed voor onze kinderen. 

Daarna volgt er een rechte lijn naar Kerstmis toe. 

We willen jullie nu al een mooi einde van 2022 toewensen en het allerbeste voor 2023. 

Dat 2023 eens een jaar mag zijn met zo weinig mogelijk virussen,  het einde van de oorlog in Oekraïne mag betekenen en 

respect en verdraagzaamheid de bovenhand krijgen. 

 

Alvast de beste wensen van ons hele team! 

 

Directeur Philippe 

30/11: zwemmen voor 1ste leerjaar 

01/12: vaccinaties 5de leerjaar 

02/12: Sinterklaas op bezoek 

08/12: zwemmen 2de en 5de leerjaar 

08/12: 20.00u vergadering Edusoft 

09/12: 2de leerjaar naar brandweer 

14/12: strapdag 

15/12: personeelsvergadering KS en LS 

19/12: info voor nieuwe instappers 

23/12: rapport 2 (digitaal om 13.00u) 

23/12: kerstoptreden 3de en 4de leerjaar 

23/12: 14.45u: snow pop up open voor iedereen  

23/12: 15.10u: kerstliederen zingen met kleuterschool 

23/12: 15.20u: kerstliederen zingen met lagere school 

23/12: 16.00u: afsluiten activiteiten 

             Start van de kerstvakantie 

09/01: start van het nieuwe trimester 

12/01: medisch onderzoek 4B 

Vrije Basisschool Mater Christi - Statiestraat 45 - 2547 Lint - 03 455 31 41 - directeur@mclint.be   

Mega magisch muzisch 

        

 

Ons muzisch werken vind je terug 
op de website van onze school. 
Je vindt er foto’s en filmpjes van 

allerlei leuke activiteiten. 
 

Als apotheose van de maand  
december zingen we samen met 
alle kleuters en leerlingen van de 
lagere school op de laatste dag 
voor de vakantie kerstliedjes op 

de speelplaats. 

U komt toch meezingen?? 

 

 

Zingen bij de kerststal  

Sinterklaas komt op 2 december met één van zijn Pieten naar school. 

Met de hele kleuterschool zullen wij hen op de speelplaats opwachten. 

Daarna zingen en dansen onze kleuters in de turnzaal en krijgt de Sint een verrassing van onze kinderen. 

Na de kleuterschool is ook de lagere school aan de beurt. Ook zij zullen optreden voor de Sint en Piet.  

Zwarte Piet zal op zijn beurt enkele uitdagingen van onze jongens en meisjes tot een goed einde moeten brengen. 

We hopen dat zijn conditie in orde is. 

Op 22 december zingen wij met onze leerlingen zowel in de kleuterschool als in de lagere school kerstliederen bij de 

kerststal. 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. 

De oudervereniging zorgt voor allerlei lekkers zodat jullie geen honger of dorst hoeven te lijden. We werken die dag 

enkel met cash geld. 

Jullie zijn welkom vanaf 14.45u op de speelplaats van de lagere school. 

Sinterklaas 

Agenda  



 

 

 

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
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Vanaf januari starten we met heel de school met het inzamelen van dopjes van flessen, potjes, ….. 

Al deze dopjes worden aan het centrum voor Geleidehonden geschonken. Deze vereniging betracht 

personen met een visuele beperking een grotere onafhankelijkheid te geven. Daarbij hebben zij drie 

doelen voor ogen: het kweken en opleiden van geleidehonden, omgaan met hun geleidehond en  

blijvende nazorg verlenen. 

Voor ons is dopjes inzamelen een kleine moeite. Voor hen maakt het een wereld van verschil. 

Dankjewel om het initiatief mee te steunen.  

Op de webpagina https://dopjesactie.be/welke-dopjes.html kan je zien welke dopjes mogen en welke 

niet. 

BCG 


