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Donkere dagen 
Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om op te vallen. Alleen met 
fluokledij ben je opvallend. Zeker nu de donkere dagen nog even blijven 
voortduren. 
We willen iedereen die naar school komt, aanraden om het fluohesje te 
dragen. Is jouw hesje te klein, stuk of kwijt, aarzel niet om een nieuw hesje 
aan je leerkracht te vragen. 
Steek je als fietser over op een zebrapad, denk er dan aan dat je naast je 

fiets moet stappen ! 
 

Brooddozen 
We merken de laatste weken dat sommige kinderen meerdere snoepjes of zelfs lolly’s meebrengen 
in de brooddoos. Dat is niet echt de bedoeling. We proberen de kinderen te stimuleren om hun 
boterhammen op te eten zonder dat daar ‘een beloning’ aan vast hangt. Gelieve dus geen snoep meer 
mee te geven in de brooddoos. Bedankt ! 
Gelieve enkel water in de drinkflessen mee te geven. 
 
 

Lezen lezen lezen 
Voorlezen en zelf lezen stimuleert het taalgebruik,  de fantasie, de uitbreiding van de woordenschat,  
… . Onze school zet zich daarom hier dit schooljaar extra voor in. 
Zo zijn er dit jaar een grotere groep leesmoeders die zich op dinsdag en/of donderdagmorgen een 
uurtje inzetten om met de kinderen van de lagere graad te oefenen op technisch lezen. Extra helpende 
leesouders/ leesgrootouders zijn steeds welkom. 
Op 22 november werd er het laatste uur van de dag in elke klas door een ouder, grootouder, … 
voorgelezen. De kinderen en volwassenen genoten ervan. Dat kan je zien op de foto’s op de website. 
Nog tot aan de kerstvakantie wordt er in alle klassen van de lagere school op vrijdag een kwartier vrij 
gelezen. De kinderen kiezen zelf een boek en plaats om te lezen. 
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Materiaal kerstknutselen 
Heeft u thuis nog kerstmateriaal liggen dat u niet meer gebruikt, dan mag u dit steeds aan de lagere 
school schenken.  De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar gebruiken dit om hun kerststukjes te 
versieren. 
 
 

Kerstmarkt op vrijdag 13 december om 15 u 30  
(in de turnzaal van de lagere school) 
Sinds enkele jaren houden we met de hele school een 
kerstmarkt in het kader van de Warmste Week. Dit 
jaar zijn het 3 goede doelen: Klara Fey Unit 2, MS-liga 
en Villa Max. Het zesde leerjaar verkocht hiervoor al 
klassenkrantjes en zelfgemaakte werkjes op de 
wekelijkse markt. Voorlopig staat de teller op 2700 
euro. Maar we hopen dit bedrag nog te verhogen. 
Daarom een warme oproep om zeker naar de 
kerstmarkt te komen en te steunen. 

Kan u zelf niet aanwezig zijn, dan mag uw kind ook alleen (onder begeleiding van de leerkracht die 
nabewaking heeft) iets op de markt gaan kopen. 
De kleuterschool zal die dag voor 1 keer om 15 u 20 gedaan zijn i.p.v. om 15 u 25, zodat iedereen op 
hetzelfde tijdstip naar de kerstmarkt kan vertrekken. 
 
 

Vanuit de vrijetijdsdiensten 
Om de traditie van het  “nieuwjaarszingen”  wat te stimuleren, ontvangen alle nieuwe kinderen van 
de Brechtse scholen nog voor de kerstvakantie een gratis zingzak. De andere kinderen kunnen deze 
van vorig jaar hergebruiken. 
We hopen dat vele kinderen er op dinsdag 31 december gebruik van zullen maken ! 
 
 

Inschrijvingen 2020-2021 
Heel de maand januari  kunnen broertjes en zusjes geboren in 2018 ingeschreven worden in het 
instapklasje voor het schooljaar 2020-2021.  
Betrokken ouders ontvangen hier de week voor de kerstvakantie meer info over. 
Vanaf 1 februari  kunnen de nieuwe kleuters ingeschreven worden.  
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OPEN-klasdag in de lagere school 
Onze leerlingen en leerkrachten willen tonen waaraan ze in de klas werken. Daarom nodigen we alle 
ouders uit in de school om eens een « les » van dichtbij mee te beleven. 
Jullie worden uitgenodigd op woensdag 8 januari 2020 om langs te komen. 

Van 9 -10 u:  tweede, derde en vijfde leerjaar 
Van 11- 12: vierde en zesde leerjaar 

Omwille van afwezigheid van juf Heidi, houden we nu geen open-klasmoment in het eerste 
leerjaar. 
 
 

Nabestellingen schoolfoto’s 
Vanaf 6 januari tot en met 24 januari worden de codes om schoolfoto’s bij te bestellen terug 
opengesteld. 
U kan uw oude code gewoon opnieuw gebruiken. Bent u deze kwijt, dan kan u deze altijd terug 
opvragen via het secretariaat. 
 
 

Infoavond CLB – 6de leerjaar 21 januari 2019 
De leerlingen van zes, en wellicht nog meer hun ouders, zouden wel eens nieuwsgierig kunnen 
zijn naar wat hen volgend jaar in het middelbaar onderwijs te wachten staat. 
Het CLB zal op 21 januari in het GC Jan Vander Noot om 19 u. 30 proberen toe te lichten waar 
men staat en wat we kunnen verwachten. Nog meer dan vorige jaren een avond om best niet 
te vergeten en dus alvast op de nieuwe kalender te noteren. 
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Belangrijke data in december / januari 
 

9 december  Bib 

12 december  Zwemmen voor L1/L2/L3 
Kijkzwemmen: ouders  van L1/ L2/ L3 mogen naar het zwembad in Zundert 
komen tegen 14 u 00 en kunnen dan naast het zwembad de zwemles volgen 
en eventuele vragen stellen aan de zwemleerkrachten. 

13 december  Kerstmarkt 

16 december  Rapporten voor heel de lagere school. 

17 december   Oudercontacten in de kleuterschool 

18 december   Oudercontacten in de lagere school 

19 december Koffie leesmoeders 
Kijkdag voor nieuwe kleuters in de gele klas (van 11 u – 12 u) 
Zwemmen voor L1/L2/L3 
Oudercontacten in de KS 

20 december Kerstknustelen in de lagere school. 
L6: naar Kortrijk voor de “Warmste Week” 

21 december 
tem 5 januari  

Kerstvakantie 

8 januari  Open – klasdag voor ouders in de lagere school 

9 januari   Zwemmen voor L1/L2/L3: laatste keer 

13 januari   Bib 
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

14 januari Info-avond nieuwe kleuters: om 19 u 30 

16 januari Zwemmen voor L4/L5/L6: start 

21 januari Info-avond over het middelbaar om 19 u 30 in GC Jan Van Der Noot 

23 januari  Zwemmen voor L4/L5/L6 

 

DENK ERAAN : OP VRIJDAG 31 JANUARI IS HET GEEN SCHOOL ! 

  
 


