
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 15 – 16/12/2022 

 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag, 21 december : fruitdag! 

- Op maandag, 19 december gaan de leerlingen van het 3de leerjaar voor de laatste keer zwemmen 

in Hoogstraten. Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

Vanaf maandag 9 januari 2023 is het 5de leerjaar aan de beurt. 

 

2. Schaatsen op donderdag, 22 oktober voor de leerlingen van het 4de 

leerjaar.   

De leerlingen van het 4de leerjaar deden mee met de wedstrijd van Elite 

(pinguins verzamelen) en zij hebben gewonnen. Zij mogen 

donderdagvoormiddag gratis gaan schaatsen in het winterdorp te Schilde. Zij 

vertrekken om 8u.30 aan de school en zijn om 11u.30 weer terug in de school. 

Het vervoer wordt door Elite geregeld. Veel schaatsplezier. 

 

3. Kerstviering. 

Op vrijdag 23 december om 9.00 uur is er een kerstbezinning in de Sint-Leonarduskerk voor en 

door de leerlingen van de lagere school.  

Ouders en grootouders zijn ook van harte welkom! 

 

4. Verloren voorwerpen. 

In de inkomhal hangt weer heel wat verloren kleding. (zie foto’s) Kom gerust even een kijkje nemen 

als je iets kwijt bent. Doe dit zeker in de loop van volgende week want onder de vakantie ruimen 

we op. De niet opgehaalde kleding brengen we naar de container op de parking van de voetbal. 

Alvast bedankt! 

 

               
 

 

 

 



5. Kerstdrink op vrijdag, 23 december t.v.v. ‘De warmste week’. 

 

 
 

Op vrijdag 23 december organiseren we aansluitend na de schooluren (15.20 uur) een kerstdrink. 

Alle kinderen krijgen een consumptiebonnetje om (gratis) een chocomelk te komen drinken. 

Ouders/grootouders/… kunnen aan een democratische prijs een drankje komen meedrinken. 

Voor sfeer en gezelligheid zal er gezorgd worden door de kinderen die kerstliedjes zullen zingen. 

 

De opbrengst van deze kerstdrink wordt integraal geschonken aan “FEESTvarken vzw”. Deze vzw 

is ook één van de deelnemende projecten aan de “Warmste week”. Voor en samen met mensen met 

een kwetsbaarheid bindt FEESTvarken vzw de strijd aan tegen armoede in België. Dit doen ze 

onder andere door kinderen in armoede een fijne verjaardag te bezorgen, door te sensibiliseren 

naar het brede publiek en te wegen op het beleid. 

 

De kerstdrink gaat door op de speelplaats van de 

lagere school. We danken alvast alle helpende 

(ouder)handen! Om 17.00 uur wordt de toog gesloten 

en eindigt onze kerstdrink om daarna met een warm 

hart de kerstvakantie in te duiken.  

 

 

 

 

 

 
 

Een prettig weekend!                                                                                              

Het schoolteam.  


