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SCHOOLFOTOGRAAF 

We kregen al heel wat vragen van ouders die nog een
bestelling willen plaatsen voor de foto's. De bestelperiode
is jammer genoeg afgesloten op de website. Onze
fotograaf doet nu zijn best om alle bestellingen van alle
scholen nog voor de kerstvakantie te leveren.
Om toch tegemoet te komen aan de vele vragen zal er
nog een tweede mogelijke bestelperiode komen van 21/12
tot en met 9/1. Het spreekt voor zich dat deze foto's niet
meer voor kerst geleverd zullen worden. Verdere info
volgt in een latere nieuwsbrief. 

ADVENT  

De eindejaarsperiode komt eraan, met haar gezelligheid,
lieve wensen en goede voornemens. Maar voor heel wat
mensen is deze periode extra moeilijk, en ook duur.
Daarom zet onze school zich tijdens de adventsweken in
voor dorpsgenoten die het financieel moeilijk hebben.  
Dit jaar zamelen we verzorgingsproducten in voor de
Zoerselse sociale kruidenier ‘de NetZak’. Dat is een
buurtwinkeltje waar inwoners van Zoersel met een ‘Z|pas’
de nodige basisproducten kunnen kopen. De prijzen in de
winkel liggen lager dan in andere winkels. De NetZak
wordt uitgebaat door vrijwilligers.  
Willen jullie ook graag de Zoerselse kruidenier steunen?
Geef dan voor 20 december één verzorgingsproduct met
je kind mee naar school. De vrijwilligers van de NetZak
maken er dan leuke boxen van die in het voorjaar onder
de klanten worden verdeeld.  
Bedankt!!  



LAGERE SCHOOL 
VERLOREN VOORWERPEN 

Nand Philibert uit 3B is zijn nieuwe regenjas verloren. Het is een donkergroene
regenjas van Hema. Zijn naam staat in het ophanglabeltje geschreven én er
kleeft een naamlabel in de zijkant van de jas. Kijken jullie allemaal mee uit? Nand
en zijn ouders zouden héél blij zijn als hij gevonden wordt. 

NOCTURNE IN CREALAND 

Vorige vrijdag gingen groepjes kinderen op ontdekking in het
donker op de zolder van onze school, met alleen een
zaklamp als hulpmiddel.
In deze speciale ruimte was een tentoonstelling opgebouwd
die toonde wat er op muzisch vlak gebeurde in crealand rond
het thema ‘ griezelen’ de voorbije periode.
De kids vonden het heel spannend om op die manier
mekaars CREA werk te bekijken en te beluisteren.

DOLLE DINSDAG 

Dinsdag 6 december is het weer 'dolle dinsdag'. We
verwachten vanaf 8.30uur alle sportievelingen van onze
school voor ochtendgym. 's Middags worden de beentjes
losgegooid tijdens het volksdansen.



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

GENIET VAN EEN KOUD, MAAR GEZELLIG
SINTWEEKEND!

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken we rond het thema licht en donker. Wie thuis een zaklamp,
nachtlampje of iets anders lichtgevend heeft mag dit meebrengen naar de klas
(voorzie zeker de naam). Je mag ook je lievelingverhaaltje meebrengen. Het gaat een
super gezellige week worden.

3-jarigen
We tellen af naar het bezoek van de sint. Maandag zetten we ons schoentje
klaar...spannend...wij zijn natuurlijk heel braaf geweest dus...
Woensdag starten we in de klas met Kerstmis. Wie thuis nog kerstversiering heeft
liggen in een vergeten hoekje mag die altijd mee naar school geven om te knutselen.
Het worden twee weken vol gezelligheid. Knutselen, spelletjes, verkleden,
nieuwjaarsbrieven, kerstliedjes en feesten.

4-jarigen
Joepie! De Sint komt op maandag naar onze school. Volgende week spelen we
uitgebreid met het nieuwe speelgoed van Sinterklaas. 
Elke kleuter mag een mooie tak (ong 40 cm lang en 1,5 cm dik ) meebrengen om een
fakkel te knutselen voor ons nieuwjaarslied. 

5-jarigen 
Oh lieve sint, ben ik braaf geweest?
Nog enkele spannende dagen, Sint en Piet komen op bezoek.
Daarna brengen we de rust terug met de voorbereiding van de kerstperiode.

KLEUTERSCHOOL 


