
HET WEGELNIEUWS
DECEMBER

di 1 bib L2
STEM 5A

vr 16

vr  2 sint op school - bib L1
sterrenkijkavond in Het Plein

za 17

za 3 sterrenkijkavond in Het Plein zo 18

zo 4 ma 19 zwemmen A-groepen, niet voor 3A
kerstfeest met OKra L3

ma 5 zwemmen A-groepen
Achter de Muur (Roeselare) L6

di 20 zitdag brugfiguur Femke - De Dreef

di 6 zitdag brugfiguur Femke - Het Plein
Verrassingsuitstap L2 (namiddag)

wo 21 Terugkommoment L6
oudercontact kleuter + Het Plein

wo 7 Ballen en meer L1 + L2 do 22 STEM 5B
bib L5

do 8 wereldlichtjesdag vr 23 bib L3

vr 9 za 24

za 10 zo 25 Kerstmis

zo 11 ma 26 kerstvakantie

ma 12 zwemmen B-groepen di 27

di 13 wo 28

wo 14 do 29

do 15 verrassingsuitstap Sint L3
STEM 5C

vr 30

za 31
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HET WEGELNIEUWS
Advent …

Afgelopen zondag mochten we het eerste kaarsje van de adventskrans laten
branden. Advent … vol verwachting dragen en je laten dragen.
Hoe goed kan het voelen zich gedragen te weten. In de adventstijd draagt Maria
haar kind letterlijk, zoals de ezel haar draagt op weg naar Bethlehem, en later
haar kind zal dragen naar Jeruzalem.
Laten we elkaar dragen !

Fluo-actie door het oudercomité

Het oudercomité lanceert een fluo-actie in de donkerste weken van het jaar, nl. 2 weken voor
en na kerstvakantie. Eén keer per donkerste week zal iemand van het oudercomité aan de
schoolpoort staan en geeft elk kind mét fluojas een stempel.
Elke klasleerkracht noteert op een klaslijst wie een stempel kreeg. Deze klaslijsten worden in
het bureau afgegeven en voorzitster Sabrina komt die ophalen. Nadien volgt elke week een
loting. De winnaar ontvangt een familycard van Kinepolis.

Axendier in de kijker : de bever : Ik draag zorg voor al het materiaal

Bevertjes herken je door hun ‘geven’. Ze verzorgen graag de plantjes in de klas, helpen
de juf of meester met opruimen, zoeken de boekentas van een klasgenootje, helpen graag
jongere kinderen, zorgen voor een nette speelplaats, …

Help jij ook zorgen voor een propere speelplaats ? Gebruik een brooddoos en
koekendoosjes : kinderen brengen hun stuk fruit, koek of boterham mee in een
herbruikbaar doosje. Bevers houden niet van koekpapiertjes en vershoudfolie.

Sint op school : vrijdag 2 december

Op vrijdag, 2 december komt de Sint op bezoek in onze school.
Wil je hem graag zijn intrede zien maken? Dan kan je hem mee opwachten omstreeks 08u30 (na het afzetten van je
kind op school) en dit ter hoogte van de dokterspraktijk in de Beukenhofstraat of aan de grote parking.
Wees welkom!
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