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Binnen ons jaarthema ‘Stap je mee?’:
‘WEGWIJZER 4: Kwetsbaarheid!’
Slogan: ‘Op kousenvoeten’

Agenda december 2018
Maandag 03 en
dinsdag 04/12

Dinsdag 04/12

Woensdag 05/12
Donderdag 06/12
Maandag 10 –
vrijdag 14/12
Dinsdag 11/12
Woensdag 12/12
Donderdag 13/12
Vrijdag 14/12
Zaterdag 15/12
Zondag 16/12
Maandag 17/12
Dinsdag 18/12

Donderdag 20/12
Vrijdag 21/12

Opstart adventsproject rond ‘Armoede’. Om alle kinderen van onze school
te laten ervaren dat naar school komen niet voor alle kinderen even
vanzelfsprekend én gemakkelijk verloopt, zullen zij dit tijdens hun eerste
turnles van deze week zelf mogen ervaren a.d.h.v. een hindernissenparcours
Voormiddag: L6 gaat naar het technisch instituut Geraardsbergen om naar jaarlijkse
gewoonte een eigen kerststal in elkaar te timmeren
Hele dag: 2 medewerkers van de bibliotheek van Geraardsbergen komen voorlezen in
al onze klassen rond het thema ‘Sinterklaas’!
15.45 – 17.15 uur: Dactyloles 5 (van 10) voor ingeschreven lln. van L4, L5 en L6

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG / GEEN KLAS !
We worden om 9.30 uur uitgenodigd op het kasteel om naar jarenlange traditie met z’n
allen een speculazen sinterklaas te ontvangen!
Namiddag: Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek!
‘WARMSTE WEEK’ Wij wandelen rond De Gavers ten voordele van ‘Awel’
(zie afzonderlijke brief) en houden onze jaarlijkse inzamelactie t.v.v. De Poort
Namiddag: medisch deelonderzoek L6 op school zelf
16.00 – 18.00 uur: personeelsvergadering
Jaarlijkse rondgang in onze school door de Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (IDEWE)
Dag 1 POSTERBEURS (wenskaarten en posters / brief volgt)
19.30 uur: vergadering oudervereniging
Dag 2 POSTERBEURS
Dag 3 POSTERBEURS
Dag 4 POSTERBEURS
Filmnamiddag, ingericht door onze leerlingenraad!
Hele dag: 2 medewerkers van de bibliotheek van Geraardsbergen komen opnieuw
voorlezen in al onze klassen; thema ‘Kerst’!
13.50 uur: vergadering leerlingenraad
18.00 uur: vergadering schoolbestuur
In het kader van ons verbeterplan heeft een bijkomende elektriciteitskeuring plaats
RAPPORT 2 voor de lagere school
Laatste zwembeurt voor L3 en L4 op 07 december.

Zakdoek(jes)
mee?

Start zwemlesreeks voor L5 en L6 op 14 en 21 december.

Zwemgerief niet vergeten, a.u.b.!


KERSTVAKANTIE van zaterdag 22 december 2018
t.e.m. zondag 6 januari 2019!



Maandag 07 januari 2019: DRIEKONINGENTOCHT
(uitnodiging voor begeleiders volgt)

‘Geef boterhammetjes in de brooddoos mee,
want tegen aluminiumfolie zeggen we nee!

