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Nog geen bouwwerken 
Dat er in de toekomst een nieuwe school zal komen is al iets. Dat de ruimte nu al afgemeten is, is 
een feit. Daarom heeft het gemeentebestuur twee containerklassen ter beschikking gesteld die 
gebruikt worden als refter voor de kleuters en voor een aantal uren dat het eerste leerjaar in 
kleinere groepen werkt. Het is nog geen teken – zoals enkele bezorgde voorbijgangers dachten – dat 
we met de afbraakwerken starten.  
 
 

Respectvolle wensen 
Nu we de toonkast bij de toegangspoort invullen met ons jaarthema “Respect”, lijkt het niet meer 
dan logisch om nog eens heel duidelijk te vragen ook de wenskaarten binnen deze gedachte te 
brengen. Wat bedoelen we? Zoals reeds vorige jaren gesteld, zouden we echt willen dat kinderen 
een creatief zelfgemaakte kaart voor de hele klas meebrengen en geen stapel kaartjes die vlug wordt 
rondgedeeld. Maak er iets leuks van en hang het in de klas!  
 
 

Naar het middelbaar onderwijs 
We melden alvast dat de jaarlijkse info-avond van het CLB over het secundair onderwijs op 30 
januari zal plaatsvinden. De datum kan alvast op de kalender aangekruist worden. Meer informatie 
krijgen de ouders van onze (haast) twaalfjarigen nog. 
 
 

Feestgedruis en opdrachten 
De tiende verjaardag van onze kleuterafdeling blijft animeren. Na de blitsactie van november – de 
flessen zaten wel zéér snel vol plastieken dopjes! – volgt er in december een eerder feestelijk 
moment in plaats van een echte opdracht. Ook hier hoor je – van de kinderen ditmaal – zeker meer.  
 
 

Rapport  
Nog een zucht en dit eerste trimester behoort tot de geschiedenis. Vooraleer het echt zo is: op 15 
december worden in de lagere school de kerstrapporten uitgedeeld. Ondanks de hindernissen of de 
lastige brokjes van de voorbije maanden hopen we dat velen zullen blinken op basis van hun inzet en 
positieve houding. Wat het ook is: maak na het kerstverlof opnieuw werk van de goede 
voornemens. Bij het rapport zit ook een briefje om in te schrijven voor de oudercontacten: op 
maandag 18 december worden de uren verdeeld. Om handig een uurrooster te kunnen opstellen, 
liefst geen uur maar een (korte) periode vermelden. En vooral: wie wil komen, zorgt best dat de 
briefjes er maandag zijn. Nadien zijn enkel nog de lege gaatjes beschikbaar. 


