
7 december 2018 
 

NIEUWSBRIEF 
GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

 
 
 
Het Oudercomité nodigt uit op vrijdag 21 december: 
Kom en drink gezellig een kop warme chocolademelk mee! 
Nu de sint baan ruimt voor de kerstman, breekt de meest sfeervolle periode van het jaar aan. 
De kerstbomen kleuren het straatbeeld, de kerstverlichting fonkelt en de zachte kerstmuziek 
brengt iedereen in de juiste stemming. Het mogen dan de donkerste dagen van het jaar zijn, het 
zijn tegelijkertijd de gezelligste en warmste. Aan de vooravond van de kerstvakantie, op vrijdag 
21 december, zorgen we met het Oudercomité graag voor wat warmte op school. Met een kop 
warme chocolademelk en een lekker stukje cake sluiten we het jaar gezellig samen af. Vanaf 
15.30u zijn de (groot)ouders van harte welkom om te delen in die feestvreugde. Kom en drink 
gezellig een kopje met ons mee. Even opletten: de kleuters kunnen die dag opgehaald worden 
aan de lagere school. 
 
 

Respectvolle wensen 
Na het jaarthema van vorig jaar, en het wijs omgaan met wensen, willen we nogmaals duidelijk 
herhalen hoe we in de klas met eindejaarswensen willen omgaan. Het mooist is om zelf een 
kaart te maken. In ieder geval, of er thuis een kaart geknutseld, gekleurd en bij elkaar gekleefd 
wordt of niet: we willen enkel nog kaarten, maximum één per kind dus, met wensen voor de 
hele klas. Die hangen we op. Andere kaartjes delen we niet meer uit op school. Maak er iets 
leuks van!  

 

Het einde van een schooldag  
Af en toe een afspraak herhalen is niet alleen voor kinderen nuttig, ook voor volwassenen. 
Daarom zetten we hier nog even het einde van een schooldag op een rijtje. Ofwel vertrekken 
kinderen onmiddellijk, ofwel blijven ze in de naschoolse opvang. 
Onder het afdak verzamelen kinderen op de aangeduide plaatsen : diegenen die onmiddellijk 
afgehaald worden, de groep voor de Brengel, de rijen voor de Vaartstraat en de Lessiusstraat. 
Diegenen die nog op school blijven, spelen op de speelplaats. De stille ruimte is in het klaslokaal 
van zes. Wie zelfstandig naar huis gaat, doet dat om 15 u. 30 of blijft tot 16 u. 15. Alleen de 
kinderen die worden afgehaald vertrekken vroeger dan 16 u. 15.  
 
 
 
 
 



 

29 januari 
Dit is geen vergissing, eerder een tijdige aankondiging. 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. 

Na de berichten in de pers, vaak eerder spectaculair dan werkelijk informatief, zal het CLB op 

29 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. 

 


