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MAANDKALENDER DECEMBER 2018
VERLOFDAGEN IN DE MAAND DECEMBER
MAANDAG 24 DECEMBER tot en met VRIJDAG 4 JANUARI – KERSTVAKANTIE
Datum
za  1
zo 2
ma 3
di 4
woe 5
do 6
vr 7
Za 8
zo 9
ma 10
di 11
woe 12
do 13
vr 14

Klas(sen)
Ouders
Ouders

Activiteit
Klusdag speelplaats WG Groen: bedankt om te komen helpen tussen 9u en 16u!
Klusdag speelplaats WG Groen: bedankt om te komen helpen tussen 9u en 16u!

Ouders
KS+LS
L1 tot L6
KS+LS
Ouders

Koffiemoment
We zetten onze schoentjes in de klas
Bibbus
!!!De Sint komt op bezoek in onze school!!!
8.15 – 8.45u en 15u25 – 16u25u : afhaalmoment bestellingen wijn-, wafel- en
confituurverkoop
Medisch School Toezicht
Zwemmen

L1
K3 + L2 + L4 + L5

K1A + K1B + K2
L1 + L2
K3
Ouders L5+L6
Ouders
Ouders + kinderen
Ouders + kinderen
LS
Ouders
KS + LS
L1 + L3 + L6
L2+L3+L4+L5

za 15
zo 16
ma 17
di 18
woe 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
woe 2
 6

L3-L4
L2
Ouders
L1 - L6
LS
K3 + L2 + L4 + L5
KS + LS
Ouders + kinderen

KS + LS
KS + LS
KS + LS

Stip - De Studio
Speelgoedmuseum
Kleutermenu: knorren en klussen
19.00u: Informatieavond over de structuur van het secundair onderwijs
8.15 – 8.45u en 12u10 - 13u00: afhaalmoment bestellingen wijn-, wafel- en
confituurverkoop
Warmste week: wafelbak (voor verkoop op markt 13 dec)
Warmste week: wafelverkoop op de markt
KiVa-namiddag
8.15 – 8.45u en 15u30 - 17u30: afhaalmoment bestellingen wijn-, wafel- en
confituurverkoop
De ouderraad trakteert met soep: breng een beker en een lepel mee!
Zwemmen
Schaatsen

Zwemmen
De tuin van de walvis - Het Paleis
20u. Schoolraad
Leerlingenraad
Koning Dageraadspel
Zwemmen
NM: kerstforum voor alle kinderen
15.25u tot 17.30u: gezellige kerstdrink met een hapje en een drankje

VRIJAF - Kerstmis
VRIJAF
VRIJAF

do 2
 7
vr 28
Ma 2
 9
Di 30
Wo 31

KS + LS
KS + LS
KS + LS
KS + LS
KS + LS

VRIJAF
VRIJAF
VRIJAF
VRIJAF
VRIJAF

Extra informatie bij de maandkalender
Wo 28 nov: fluoverkoop
De fluo-materialen zijn geleverd! Morgen, tussen 8u15 en 8u45 verkoopt de werkgroep verkeer spaakreflectoren,
fluohesjes, fietslampjes en rugzakhoezen. Afrekening gebeurt via de schoolrekening.
Di 11 dec: Voorbereiding overgang naar het secundair onderwijs
In december zijn de eerste momenten voorzien waarin we met leerlingen en ouders het secundair onderwijs (SO)
willen verkennen. In het zesde leerjaar komt het CLB uitleg geven over de structuur van het SO. Op de
informatieavond van 11 december (start om 20.00u) willen ze dat ook heel graag aan de ouders uitleggen. We
stellen de informatieavond open voor ouders van het vijfde en zesde leerjaar. Indien je als ouder van het vijfde
leerjaar nu al meer wil weten over het SO, kom dan gerust even luisteren. Je kunt er ook voor kiezen om dat pas
volgend schooljaar te doen.
WO 12 en do 13 dec: actie de Warmste Week
De ouderraad bakt op woensdagochtend samen met enkele klassen wafels die op donderdagvoormiddag op de
markt verkocht worden. Daarnaast worden ook theelichtpotjes geknutseld. Hiervoor zijn de ouders naast
helpende handen ook op zoek naar kleine glazen potjes die onze kinderen kunnen versieren. Potjes worden vanaf
morgen verzameld in de inkomhal.
Opbrengst gaat naar het project REACH dat effecten luchtverontreiniging op kinderen gaat onderzoeken.
Kerstdrink op 21 dec
Net voor we met zijn allen de kerstvakantie in trekken, komen we nog één keer gezellig samen met ouders,
kinderen en leerkrachten op de kerstdrink, van 15.25u tot 17.30u. We serveren een glaasje en een hapje tegen
zachte prijzen en maken er een sfeervol samenzijn van rond de vuurkorven.
Praktisch:
- je ontvangt nog een brief met de vraag of je voor de kerstdrink koekjes, cakejes, … wil bakken
- jullie worden in de komende week door de ouderraad aangesproken of jullie een handje kunnen meehelpen die
avond. Alvast bedankt!
- je haalt je kind tussen 15.25u en 15.40u op in de eigen klas. De kinderen die om 15.40u nog niet werden
opgehaald, worden naar de minimirakelklas begeleid voor de nabewaking (uiterlijk tot 17.30u). Als je er zelf niet bij
kunt zijn, kan je met andere ouders afspreken voor de opvang van je kind. Zo delen ze mee in het feestplezier.
- kinderen die zelfstandig naar huis gaan, kunnen om 15.25u met de rij naar huis.
Algemene informatie
KIVA
Op 13 december wordt er tijdens de KiVa-namiddag in het eerste, tweede en derde
leerjaar gewerkt rond het thema ‘Anders is leuk’. Leerlingen worden zich bewust van de
meerwaarde van verschillen en leren er ook gepast mee omgaan. Er zal ook worden
stilgestaan bij de positieve eigenschappen van andere mensen en van zichzelf.
‘Mediawijs, mediawijzer, media-wijst!’ komt aan bod in de hogere leerjaren. Bedoeling is
dat ze zich rekenschap kunnen geven van de positieve en risicovolle kanten van het
gebruik van de nieuwe media. Ze leren cyberpesten in zijn vele vormen onderscheiden. Ze
kunnen ook aangeven op welke manier je de kans om gecyberpest te worden kunt beperken. Daarnaast gaan ze
aan de slag met adviezen om respectvol en gepast te reageren op cyberpesten. Ze kunnen zelf respectvol met
anderen communiceren via de nieuwe media en laten zich niet op sleeptouw nemen door negatieve communicatie
van anderen. Alles draait rond de gulden regel: ‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden.’
Gezocht
Lege verrassingseitjes voor het tweede leerjaar.
Belangrijke datum januari
Woensdag 23 januari: pedagogische studiedag (opvang open)

