WINTERSPEELWEKEN: KRIJTweek
We versieren de speelplaats voor de feestdagen …
… met krijttekeningen ! Breng je krijt dus maar mee.

PARKEREN BRANDWEER
Steeds vaker zien we weer ouders parkeren bij de brandweer.
We willen er op wijzen dat dit verboden is, en dat de politie
onverwachte controles uitvoert.
Mogen we je vragen om bij de Bemdhal te parkeren ? Dankjewel.

KERSTKAARTJES
De laatste jaren loopt het op school de spuigaten uit …
We vragen uitdrukkelijk om geen kerstkaartjes voor elk kind apart
mee te geven. Het kost handenvol geld en zorgt vaak alleen maar
voor een grotere afvalberg.
De juf of meester zal aandacht geven aan een kaartje voor de klas,
maar we laten niet meer toe dat kinderen massaal kerstkaartjes uitdelen … We willen graag meebouwen aan een duurzame wereld !

DE LAATSTE WEEK
In de laatste schoolweek van 2018 staan er vast nog een aantal
toetsen op het programma. Bovendien hangt er in de school een
behoorlijke drukte om nieuwjaarsbrieven tijdig af te maken om met
een fijn gevoel naar de vakantie toe te kunnen gaan.
Al deze inspanningen wil de ouderraad graag belonen met een
extraatje op vrijdag 21 december.
Ze trakteren dan—naar jaarlijkse gewoonte—met een lekkere
verrassing. Ook dit jaar zullen onze gangen weer heerlijk geuren naar
vers gebakken wafels en warme chocomelk.
(We danken alvast de helpende handen.)
De kleuters hebben hun klasbekers, maar we vragen de kinderen
van de lagere school om zelf voor een plastic drinkbeker te zorgen.
Denk je daar mee aan ?
Na schooltijd nodigen we ook alle ouders uit in de voortuin van
de Kerkstraat om met de leerlingen en het team de vakantie in te
zetten. Aan hun kerstkraampje schenkt de ouderraad vanaf
15.20u. gratis jenever en warme chocomelk.
We verkopen er ook het speelgoed dat werd binnengebracht,
ten voordele van de warmste week.
Geniet van het weekend !
namens het team,
meester Jan

17 DECEMBER 2018
kleuterschool De kleuters brengen een zak (met naam) mee.
RKG Voor de kinderen die RKG volgen, hoort bij eindjaar een kerstviering.
Ouders die willen meevieren, doen dat gerust.
KLASVIERING—9u.: 3e leerjaar / 10.40u.: 1e leerjaar
1a ZWEMMEN (13.40u.-14.30u. - tweewekelijks)
4a, 4b ZWEMMEN (13.10u.-13.40u. - wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (14.30u.-15u. - wekelijks)

18 DECEMBER 2018
3b ACADEMIE—vertrek: 9u. / terug: 11u.—schort meebrengen
De derdeklassers rijden met de fiets. Voor de begeleiding rekenen we op
fiets(groot)ouders. Geef je een seintje aan meester Joris als je kan
helpen ? Veel dank … (zonder hulp moeten we te voet).
5a ACADEMIE—vertrek: 9u. / terug: 11u.—schort meebrengen
De vijfdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.

19 DECEMBER 2018

appel

kleuterschool MEEDOEDAG voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie.
RKG KLASVIERING—9u. 5e leerjaar / 10.40u.: 4e leerjaar
roze biggen, rode vissen ZWEMMEN (9.45u.-10.35u. - beurtrol)

2a, 3b ZWEMMEN (10.10u.-11u. - tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u.-11.30u. - wekelijks)
Laatste sessie van deze reeks… voor de leerlingen die zich inschreven.

20 DECEMBER 2018
RKG KLASVIERING—9u. 6e leerjaar / 10.40u.: 2e leerjaar
2a ACADEMIE—vertrek: 13u. / terug: 15u.—schort meebrengen
De tweedeklassers rekenen op vervoer met auto’s.
Geven (groot)ouders die kunnen helpen een seintje aan juf Greet ?
Veel dank … (zonder auto’s moeten we te voet).
3a ACADEMIE—vertrek: 9u. / terug: 11u.—schort meebrengen
De derdeklassers rijden met de fiets. Voor de begeleiding rekenen we op
fiets(groot)ouders. Geef je een seintje aan juf Annick als je kan
helpen ? Veel dank … (zonder hulp moeten we te voet).

21 DECEMBER 2018

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

Eindjaar op school
… kerstactiviteiten … wafels & chocomelk … drukte op de speelplaats …
… warmste markt … ouders genieten na school ook nog mee …
WEL-KOM ! KOM ZEKER WEL !!

