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Respectvolle wensen 
Na het succes van de vorige jaren, willen we opnieuw met zijn allen 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!  
 
 

Rapport  
Nog een zucht en dit eerste trimester behoort tot de geschiedenis. Vooraleer het echt zo is: op 
13 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 16 worden de uren verdeeld. Om handig een uurrooster te 
kunnen opstellen, liefst niet één tijdstip maar een (korte) periode vermelden. En vooral: wie wil 
komen, zorgt best dat de briefjes er maandag zijn. Nadien zijn er nog enkel de lege gaatjes die 
beschikbaar zijn. 
 
 

Kom en drink gezellig een kop warme chocolademelk mee! 
De geur van kerstbomen vult stilaan de huiskamers en de kerstverlichting wordt van onder het 
stof gehaald. Ook straten en pleinen baden in een gezellige kerstsfeer om iedereen in de juiste 
stemming te brengen. Zo mogelijk weerklinkt her en der het overbekende 'Jingle Bells Jingle 
Bells'. Het mag duidelijk zijn, de warmste tijd van het jaar is opnieuw aangebroken. Aan de 
vooravond van de kerstvakantie, op vrijdag 20 december, zorgt het Oudercomité ook graag 
voor wat warmte op school met een kop warme chocolademelk en een lekker stukje cake. 
Vanaf 15.30u ben je van harte welkom om het jaar heerlijk samen af te sluiten. Kom en drink 
gezellig een kopje met ons mee! Even opletten, voor ouders van de kleuters: jullie mogen jullie 
kindje(s) ophalen in de eigen klas, maar opgelet: ga de school wel binnen langs de poort van de 
lagere school en zo over de speelplaats naar de kleuterschool. 
Haal eerst uw kleuter en keer dan samen terug naar de speelplaats van de lagere school. 
 
 

 


