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1. 5 en 6 nodigen hun ouders uit… 

Wat is muzische vorming?   We denken aan knutselen en zang, maar muvo is veel 

meer…  Igean daagde ons uit en dit hebben jullie misschien de voorbije weken al uit de 

verhalen van jullie kinderen begrepen.  We laten jullie graag vrijdag 1 december om 

15.00 uur kennis maken met de 5 domeinen van muzische vorming. 

 

 

2. De wereld rond: Roemenië 

Na Nederlands, Portugees en Frans begroeten we elkaar in het 
Roemeens.  Hier al een voorsmaakje: 

Goeiemorgen bună dimineața 
Goedendag o zi bună 
Tot ziens  la revedere 

 
 
 
3. Frans toneel door 6 

Ondertussen kunnen we al een aardig mondje Frans.  We willen dit 

tonen met een Frans toneel.  De ouders (of familieleden) van 6 worden 

op woensdag 6 december om 12.00 uur uitgenodigd in de klas. 

 

 

 

4. Op zoek naar cd’s 

Om onze grote kerstboom te versieren, zijn we op zoek naar oude cd’s, waar we mee 

mogen knutselen.  Gelieve deze zo snel mogelijk mee naar school te brengen. 

 

 

5. Voorbeeldige wensen 

Beter één wens in de klas, dan tien in de lucht. Wat bedoelen 

we? Het is veel leuker en het hoort veel beter bij het 

schoolbeleid: we vragen liever een creatief zelfgemaakte kaart 

voor de hele klas en geen stapel kaartjes die vlug wordt 

rondgedeeld. Laat je uitdagen: groot, klein, origineel of 

misschien met de hele klas samen…  
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6. Groenkransen voor en door 6. 

Op donderdag 21 december om 9.40 u. laten we onze groene vingers los en maken we 

met de leerlingen van 6 kerstkransen.  De groendienst zal ons van het nodige groen 

voorzien, versiering is ook aanwezig.  Nu zijn we nog op zoek naar creatieve 

ouders/grootouders die ons willen begeleiden bij deze activiteit.  Gelieve onderstaand 

strookje in te vullen als het in je agenda past om een handje toe te steken.   

De leerlingen brengen die dag een snoeischaartje mee om takjes te knippen.   

 

 

7. Kerstfeestje. 

Vrijdag 22 december houden alle klassen een kerstfeestje.   

Daar horen natuurlijk ook cadeautjes bij!  De leerlingen  

van 6 gaan zelf creatief aan de slag en ontwerpen  

zelf een kerstpakje voor een klasgenoot.  Aan de leerlingen  

van 3, 4 en 5 vragen we om iets mee te brengen in de  

loop van de week van 18 december.  Hou rekening met een 

richtprijs van € 2,50.  Het is dus echt niet de bedoeling om  

meer geld uit te geven dan dit bedrag.   

Let op: je weet niet wie jouw kerstpakje zal ontvangen,  

zorg er dus voor dat het geen ‘typisch  

jongens/meisjescadeau’ is.  Snoep geven is ook niet de  

bedoeling. 

 

 

8. Belangrijke data 

30 november Theater voor 3 en 4 

4 december Bezoek Sint 

5 december Schoen zetten 

15 december Winterrapport 

19 december Kleine wieltjes 

week van 18 dec Oudercontacten 

20 december Flitswandeling 

22 december Kerstfeestje in de klas 

Geen opvang  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________,van __________________ van het 6de leerjaar kan een 

groepje leerlingen begeleiden bij het maken van een kerstkrans. (start om 9.40u.) 

Ik kan eventueel een lijmpistool meebrengen …. 

 

      Handtekening 

 

 

 


