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Beste ouders,
Met de feestdagen voor de deur wil ik jullie, in naam van het hele team van Mater Christi, een vrolijk kerstfeest toewensen
en het allerbeste voor het nieuwe jaar 2019.
Wij wensen jullie een goede gezondheid toe, vele mooie momenten met familie en vrienden, een goede
samenwerking tussen ouders, leerlingen en school. We wensen jullie kinderen natuurlijk vele boeiende en
leerrijke momenten toe.
Het nieuwe trimester belooft weer heel wat leuke activiteiten. In de kalender onderaan kan u alle belangrijke data
terugvinden voor de maand januari.
Ik wens iedereen een boeiend en deugddoend tweede trimester toe.
Directeur Philippe

18/12 info voor nieuwe instappers
21/12: kerstspel voor ouders van 3de en 4de leerjaar
21/12: 15.00u samen kerstliedjes zingen
21/12: start van de kerstvakantie
21/12: rapport 2
07/01: hervatting van de lessen tweede trimester

16/01: pedagogische studiedag: vrijaf
17/01: 16.30u infoavond nieuwe instappers
21/01: 3de leerjaar naar muziekschool van Lier
21/01: personeelsvergadering kleuterschool
22/01: personeelsvergadering lagere school
24-25/01: boerderijklassen eerste leerjaar
24/01: oudervereniging en plenaire vergadering
28/01: startmoment inschrijven broers en zussen????
(zie verder voor meer info)

Holderdebolder schatten op zolder
De afgelopen periode kwamen we op zolder een wijze uil
tegen. Van die wijze uil hebben we heel wat opgestoken.
Een uil kan niet alleen goed observeren, hij heeft ook altijd
tijd voor een babbeltje en hij kan als de beste een geheim
bewaren.
Wij hebben geleerd dat we goede geheimen voor onszelf
mogen houden, maar dat we met slechte geheimen altijd bij
iemand terecht kunnen: onze ouders, een grote broer of
zus, oma of opa, onze juf of meester.
De uil wenst alle leerlingen, ouders en familieleden gezellige feestdagen waarbij we goed luisteren naar elkaar en
een fantastisch 2019 waarin weer heel wat vriendjes van
de axen op bezoek zullen komen!

Op vrijdag 21 december vieren wij samen met ouders en kinderen het afsluiten van het eerste trimester .
Onze kleuters hebben mooie kerstliedjes geoefend die ze graag voor jullie brengen. Vanaf halfdrie kan u enkel langs de
grijze poort binnenkomen. Daar biedt de oudervereniging u een warme glühwein of chocomelk aan. Daarnaast zal er ook
nog ander lekkers aan te kopen zijn. Om drie uur zingen de kleuters op de kleuterspeelplaats.
Onze jongens en meisjes van de lagere school gaan ook voor jullie zingen. Zij zullen liedjes brengen op de speelplaats van
de lagere school. Zij starten pas met hun optreden als de kleutertjes gedaan met zingen hebben. Dat zal ergens rond
15.15u zijn.
De toegang is voor iedereen.
Concreet betekent dit:
Poort open om 14.30u en mogelijkheid om de liedjes van de kleuters te gaan beluisteren om 15.00u.
Om 15.15u zingen de leerlingen van de lagere school kerstliederen op de grote speelplaats.
Op de grote speelplaats biedt de oudervereniging allerlei lekkers aan.
Om 15.30u is de poort open en pas vanaf dan mogen kinderen naar huis, samen met hun ouders. Best even de juf of de
meester een seintje geven, zodat we zicht hebben op wie er vertrekt.
Wie niet afgehaald is, gaat zoals anders met de rij naar huis of blijft in het natoezicht.
Vanuit de oudervereniging:
Jullie waren massaal aanwezig op de geslaagde eerste editie van onze MC Quiz. Nogmaals bedankt aan alle enthousiaste
deelnemers, helpers en prijzensponsors! Ook de snow-popup wordt opnieuw een gezellig samenzijn.
In het nieuwe jaar zit de oudervereniging alweer niet stil. De eerste activiteit op de agenda is ons lichtjesfeest: een gezellige knutselmiddag voor het hele gezin, met aansluitend een sfeervolle lampionnenwandeling. Hou zaterdag 23 februari alvast vrij! Meer info volgt binnenkort.

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be
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Weetjes
Wisten jullie dat:



We bijna toe zijn aan onze 40ste wafelbak?



We nieuwe mensen hebben die de school dag in dag uit netjes houden? Elif en Taybet zorgen met heel veel toewijding dat de hele school netjes blijft. We zijn hen daarvoor heel dankbaar.



Het grootouderfeest weer een heel groot succes was dankzij de inzet van onze kleuters, juffen en oudervereniging?
De opbrengst gaat naar nieuwe zandtafels voor onze kleutertjes.



Wij stickers sparen van kiwi’s? Als we er voldoende verzameld hebben, kunnen we 20 ballen verdienen voor onze
school. Stickers graag op een plastiekhoesje kleven en zo aan de juf bezorgen.



Het nieuwe speeltuig op de kleuterspeelplaats al helemaal ingeburgerd is? Het is een verzamelpunt voor heel wat
van onze kinderen.



De aanvraag om de B-blok van de school te renoveren, is goedgekeurd? Dit schooljaar nog zal er een architect
aangesteld worden om mee de plannen uit te werken, zodat we zo vlug mogelijk kunnen starten met de werken.
Vlug is natuurlijk relatief als het over bouwen gaat in het onderwijs, maar binnen de twee jaar zouden de werken
moeten uitgevoerd zijn.

Project
Uitnodiging project:
Op vrijdag 22 februari 2019 sluiten wij onze projectweek af met een tentoonstelling. Jullie zijn welkom vanaf 14u45
voor ons lied en vanaf 15u voor onze tentoonstelling. Komen jullie mee kijken naar alle schatten die we op zolder
gevonden hebben?

Uitnodiging wafelbak 9 en 10 februari - wafelbak 9 en 10 februari - wafelbak 9
Ook dit jaar organiseren wij onze jaarlijkse wafelbak waar ouders, grootouders, familie en vrienden op uitgenodigd zijn.
Iedereen is welkom tussen 14.00u en 17.00u. Onze jongens en meisjes van het zesde leerjaar zullen jullie met de beste
zorgen bedienen. Vorig jaar mochten we meer dan 700 bezoekers noteren. Hopelijk kunnen jullie dit jaar ook weer massaal aanwezig zijn.
Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om op voorhand in te schrijven.
Het is onze 40ste editie dus we zullen jullie extra verwennen met slagroom, cava, …...

Inschrijvingsstrook: (inschrijven kan tot woensdag 6 februari)
Naam: …………………………………………………………………………………. klas: ………………………
schrijft in voor zaterdag 9 februari met ……………………….. personen om ………………………… uur.
schrijft in voor zondag 10 februari met …………………………. personen om ………………...…….... uur.
Er is ook een tombola met mooie prijzen voor groot en klein.

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

