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KIJKDAG  
Op woensdag 14/12/2022 nodigen
we alle kleuters die in januari of
op 1 februari voor het eerst naar
onze school komen, uit om de

klas te verkennen. Ze kunnen dan
kennismaken met de juf en hun

toekomstig klasje bekijken.
Welkom iedereen!

KERSTVAKANTIE

Vrijdag 23 december 2022 is de
laatste dag voor de kerstvakantie.
Die dag is een gewone schooldag

tot 15.35u.
De vakantie begint op zaterdag
24/12/2022 en duurt tot zondag

08/01/2023. 

Vrijdag 18/11/2022 mocht
onze school een cheque
van €750 in ontvangst
nemen van Mooimakers.
Het voorbije schooljaar
heeft onze school zich
extra ingezet om afval en
zwerfvuil op te ruimen,
bewuster na te denken over
het milieu en afval, kortom
een jaar met allerlei acties
voor een beter milieu.
Proficiat aan iedereen!
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SPAREN 
Wist je dat we op school nog steeds lege
batterijen verzamelen? Voor elke
ingezamelde kilogram aan gebruikte
batterijen krijgen we 1 punt. Die punten
kunnen we dan inruilen voor materialen
voor onze school. We sparen ook nog
altijd plastic dopjes voor het Belgisch
Centrum voor Geleidehonden (BCG).
Deze dopjes inzamelen is voor het BCG
een extra manier om wat geld in te
zamelen. zodat ze zo veel mogelijk
hondjes kunnen opleiden, en dus zo veel
mogelijk personen kunnen helpen.

Woensdag 07/12/2023 is het
pedagogische studiedag voor alle

leerkrachten van onze school.
Voor de kleuters en de leerlingen
van de lagere school is het die dag

een vrije dag. 
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SINTERKLAAS 
Zie ginds komt de stoomboot... Eindelijk is het weer zover! Sinterklaas is
weer in aantocht. Vrijdag 02/12/2022 om 9.15u zullen de kinderen van onze
school de Sint en pieten afhalen en verwelkomen aan de brug aan de vaart.
Na zijn aankomst zal de Sint, gevolgd door de leerlingen van de lagere
school en de kleuters van K3 met een koets langs de Grote Baan en de
Kerkstraat naar onze school rijden. De politie zal deze optocht begeleiden
en er mee voor zorgen dat alles veilig verloopt. De leerlingen van de lagere
school en de kleuters van K3 maken de verplaatsing te voet. De kleuters van
KP, K1 en K2 gaan met de bus naar de vaart.
Na aankomst aan school, gaat het sinterklaasfeest natuurlijk nog verder. In
de voormiddag zullen de Sint en zijn pieten een bezoek brengen aan onze
kleuters. Namiddag komen L1, L2 en L3 aan de beurt. De leerlingen van L4,
L5 en L6 gaan naar een film kijken in GC De Wouwer.
We nodigen iedereen uit om de Sint en de pieten aan de vaart te
verwelkomen. Toch willen we vragen om voorrang te geven aan de
kinderen van onze school. Zij zullen achter de nadarhekken plaatsnemen.
Achter de kleuters en leerlingen van onze school, kunnen dan andere
kijklustigen staan. De Sint zal vast en zeker ook kort even tijd maken voor
(groot)ouders en hun kleinste kinderen. We kijken na enkele jaren weer
allemaal enorm uit naar de aankomst van de Sint en zijn pieten met de
boot. Laten we er een kindvriendelijk en veilig kinderfeest van maken! 

VOORLEESWEEK
Van 19/11/2022 tot en met 27/11/2022
was het voorleesweek. Tijdens deze
week stond voorlezen in de kijker. 
In de school werden er allerlei
activiteiten gedaan. De juffen en
meesters gingen in een andere klas
voorlezen, de jongens en meisjes van
L4 en L2 trakteerden elkaar op mooie
verhalen en ook de leerlingen 
van L1 en L3 beleefden mooie
voorleesavonturen. In de kleuterschool
mochten de kleuters luisteren naar een
verhaal gelezen door juf Ann maar ook
onze kleuterjuffen gingen in een
andere klas een verhaal vertellen. Wat
hebben we genoten van al deze
voorleesavonturen!
Voorlezen is zo belangrijk en het heeft
zoveel voordelen. Blijven jullie ook
thuis voorlezen?

KISS AND RIDE

Mogen wij jullie er nogmaals
op wijzen dat de kiss and ride
zone in de Kloosterstraat geen
parkeerplaats is. Een K&R-
strook is een zone waar ouders
stoppen met de wagen om er
hun kinderen af te zetten of op
te halen. Het parkeren is er
verboden, terwijl het stilstaan
toegelaten wordt zolang dit
niet langer duurt dan de tijd
die nodig is voor het in- en
uitstappen.

BEZOEK
KERSTSTAL

Op donderdag 22/12/2023
nodigt KWB Ravels onze
kleuters en leerlingen uit om
de kerststal te bezoeken. Zij
trakteren iedereen dan op een
beker warme chocomelk. 
Dankjewel KWB! 


