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1.Wonen en leven in Congo voor 6 - wijziging 
Daar het onmogelijk is om op internationale treinen plaatsen 
te reserveren, zien we af van het openbaar vervoer en hebben we 
een bus gereserveerd. Daarom vragen we de leerlingen op  
9 december om 8.20 uur op school te zijn. Ze brengen een  
rugzakje met lunch en tussendoortjes mee. In de namiddag  
zullen we terug in Overbroek-city geland zijn. 

                                                                                      
 

2.Goed gedrag, elke dag: Hoest gepast! 

 

December is een echte hoestmaand. Heel eenvoudig: met de koude en de mist 

rukken ook de hoestjes op. Zeker aan denken om in je elleboog te hoesten. Zo 

gewoon en zo beleefd.  
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3.Love Football initiatie 

MOEV ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd bewegingsbeleid uit 
te bouwen en in te bedden in het gezondheidsbeleid. 
Via deze organisatie krijgen we een gratis bezoek van een voetbalinstructeur. 
Het project wil meer meisjes aan het voetballen krijgen. 
Luc Bosmans zal op woensdag 8 december een hele voormiddag op de school de 
voetbalinitiatie geven.  
De les gaat normaal gezien door in openlucht, bij slecht weer gaat het door in de 
geventileerde turnzaal. 
Volgorde: 
8.40u. klas 6 
9.30u. klas 4 
10.35u. klas 5 
11.25u. klas 3 
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4.Sint 
Vrijdag kregen we een digitale boodschap van de Sint en vierden we het 
sinterklaasfeest in een ganzenbordspel vol uitdagende opdrachtjes per klas. 
Gezien zijn leeftijd behoort de Sint zeker tot een risicogroep. We verzekeren alle 
ventilatie en ontsmettingsmiddelen en hopen zo toch nog op een nachtelijk 
bezoekje.  
 
 
5.Zwemmen 3de leerjaar 
Helaas. Kunnen virussen zwemmen? De klassen mogen het tot nieuwjaar niet. 
Hopelijk door onze alertheid na de kerstvakantie weer opnieuw... 
 
 
6.Rapport 
Het winterrapport wordt voor alle klassen meegegeven op 17 december. 
Oudercontacten volgen de week erna, wel allemaal digitaal of telefonisch. Nog 
even een inspanning om je rapport helemaal als versiering in de kerstboom te 
kunnen laten pronken. 

 

 
   7.Belangrijke data   

 

8 december Love Football initiatie op school voor alle klassen 

9 december Studio Globo voor klas 6 

17 december Winterrapport 

21 december Kleine wieltjes 

21 en 22 

december 

Oudercontacten  

24 december Kerstfeestje in de klassen 

12 uur start kerstvakantie 

 

  

 
 
 


