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ADVENTSPERIODE                       

(voorbereiding op Kerstmis) 
               

           van zondag 28 november  
        t.e.m. vrijdag 24 december 
 

 

Agenda december 2021 
 

Wo. 01/12 Traditioneel bezoek aan het kasteel van Zandbergen waar alle kinderen voor hun 
Sinterklaas een speculaaspak ontvangen van de gravin  
(onder voorbehoud) 

Vr. 03/12 Namiddag: Sinterklaas en zijn helper(s) op bezoek op school! 

Di. 07/12 Voormiddag: medisch onderzoek voor het 1e leerjaar door de schoolarts van het CLB 
in CLB-centrum Geraardsbergen  

Wo. 08/12 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG / GEEN KLAS! 

Do. 09/12 16.30 uur: vergadering schoolbestuur 

Ma. 13/12 Lessen wetenschap en techniek door Marc Govaert: 
Voormiddag: L6   Namiddag: L4  (onder voorbehoud) 

Di. 14/12 Lessen wetenschap en techniek door Marc Govaert: 
Voormiddag: L5A   Namiddag: L5B  (onder voorbehoud) 

Di. 21/12 17.00 uur: personeelsvergadering (online) 

Wo. 22/12 ‘Flitsdag’ op school: een actie van Octopusplan i.v.m. gezien worden in het verkeer 
tijdens de donkerste dagen van het jaar 

Vr. 24/12 Laatste halve schooldag van december: einde om 11.45 uur! 
10.05 – 10.45 uur: openluchtkerstfuifje voor de kinderen op onze speelplaats 
RAPPORT 2 voor de kinderen van de lagere school 

 
 

KERSTVAKANTIE: van zaterdag 25 december 2021 (KERSTMIS!)  
                      t.e.m. zondag 9 januari 2022 

 

EERSTE COMMUNIE: zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur 
 

VORMSELVIERING: zaterdag 21 mei 2022 om 11.00 uur 
 
 

 

Het wordt stilaan wat kouder … Een laagje meer aan kan hierbij zeker helpen, 
temeer we regelmatig de lokalen verluchten! 
Gelieve jullie kind(eren) te voorzien van de nodige zakdoekjes a.u.b. 
Tip: mutsen, sjaals, handschoenen, … voorzien van naamlabel a.u.b. 
 

 

 

Van harte wil ik iedereen bedanken die zijn uiterste best 

doet om zich aan de opgelegde maatregelen te houden! 

Laat ons dan ook de volgende weken en tijdens de komende 

kerstperiode met gezond verstand zorgen voor eenieders 

veiligheid, zodat we samen hoopvol mogen uitkijken naar 

2022! 
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