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1.Oudercontacten 

Samen met het rapport op 17 december zal u een uitnodiging voor het digitaal of 

telefonisch oudercontact ontvangen. De leerkracht voorziet verschillende momenten 

in de week na de kerstvakantie waarvoor u kan intekenen.   

 

 

2.Kerstfeestje  

Vrijdag 17 december houden alle klassen eveneens een kerstfeestje. Daar horen 

natuurlijk ook cadeautjes bij! De leerlingen van 6 gaan zelf creatief aan de slag en 

ontwerpen zelf een kerstpakje voor een klasgenoot. Aan de leerlingen van 3, 4 en 5 

vragen we om iets mee te brengen in de loop van de week van 13 december. Hou 

rekening met een richtprijs van 4 euro. Het is dus echt niet de bedoeling om meer 

geld uit te geven dan dit bedrag. Let op: je weet niet wie jouw kerstpakje zal 

ontvangen, zorg dus dat het geen ‘typisch jongens/meisjescadeau’ is. Snoep geven 

is ook niet de bedoeling.  

 

 

3.Wensen 

Wensen naar de kerstvakantie toe... Ook dit jaar kijken we met veel belangstelling uit 

naar de creativiteit van de leerlingen. Denk eraan: liefst één zelfgemaakte wenskaart 

voor de hele klas. Die kunnen dan samen een extra sfeervolle versiering vormen. 

 

4.Kerstkransen voor 6 

Op donderdag 16 december laten we onze groene vingers los en maken we met de 

leerlingen van 6 kerstkransen. De groendienst zal ons van het nodige groen 

voorzien, versiering is ook aanwezig. De leerlingen brengen die dag een 

snoeischaartje mee om takjes te knippen.   

De leerlingen krijgen deze kerstkrans mee naar huis om het nog gezelliger te maken.  

Achteraf zouden we graag de strokrans (en eventueel herbruikbare versiering) terug 

recuperen. We kunnnen deze immers meerdere keren gebruiken.  
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5.Toneelvoorstelling 3 en 4 

In deze voorstelling interpreteert Theater Speelman 20.000 mijlen onder zee van 

Jules Verne. Met elementen uit dit verhaal vertelt Speelman het epos vanuit zijn 

eigen standpunt. De mens van vandaag kijkt rondom zich naar de wereld. Wat als de 

grootste pessimisten onder ons profeten dreigen te worden? Waar kunnen we in de 

toekomst nog naartoe als we zo blijven omgaan met onze planeet. Terug naar de 

zee, daar waar we ooit vandaan kwamen?  

Theater Speelman gebruikt de bijna 150 jaar oude klassieker om brandend actuele 

onderwerpen aan te snijden. In deze muziektheatermonoloog blaast Speelman de 

epische duikboot Nautilus leven in, door hem op te bouwen tot een klank- en video-

installatie. Door projecties en musicerend met het metaal van de boot, laat Speelman 

de Nautilus zijn verhaal doen. 

De voorstelling vindt plaats in het OC ’t Centrum in St.-Lenaarts. Indien het werkelijk 

mag doorgaan zal een kostprijs van 5 euro op de schoolrekening verschijnen. We 

gaan er met de bus naartoe.  

 

 

6.Schoolfoto’s  

Goed nieuws voor ouders die graag nog een foto bijbestellen. Van 22 december tot 

10 januari is er opnieuw mogelijkheid via de website van de fotograaf 

www.vdeonline.com. Dat doe je met de persoonlijke code die iedereen reeds 

ontvangen heeft. Bij verlies kan je die inlogcode opvragen op het secretariaat van de 

school.  

 

 
7.Belangrijke data   

 

14 december Kleine wieltjes 

16 december Kerstkransen maken in 6 

17 december Winterrapport 

Kerstfeestje in de klassen 

Start kerstvakantie 

10 jan -14 jan Oudercontacten 3-4-5-6 

10 januari  Geen opvang in ‘t Speelal 

14 januari  Toneelvoorstelling 3 en 4 (als het toegelaten wordt) 

Medisch Schooltoezicht 6 

 
 
 
 


