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Een fijn einde jaar gewenst !
Beste ouders,
Kerstbomen worden versierd, de
jingle bells vliegen in het rond, de
zoektocht naar het perfecte eindejaarscadeautje is van start gegaan en
de eerste goede voornemens voor
2012 borrelen op. We willen jullie
dan ook van harte uitnodigen op onze
kersthappening op vrijdag 23 december. In de klassen kan u dan een bezoekje brengen en genieten van de
werkjes die de kinderen tijdens de
crea-voormiddag gemaakt hebben. De
kleuters krijgen hulp van de ouderraad en versieren cup-cakes en maken
een snoepjeskerstboom. In onze polyvalente zaal en buiten , is er een
drankje en een hapje voorzien. De
ouderraad biedt alle kinderen gratis 3 poffertjes aan, de ouders kunnen er ook bekomen en dit alles tegen
zeer democratische prijzen. Hopelijk
wordt het een gezellig onderonsje in
een leuke kerstsfeer.
De kinderen krijgen op donderdag
23 december 2011 hun rapport. De

 Dat we op 20 december in de

voormiddag met het lager
onderwijs gaan schaatsen in
Bree. De kinderen enkel het
busvervoer moeten betalen
( €1,5)

 Het rapport op de laatste

donderdag wordt uitgedeeld , er op dinsdag 17
januari 2012 een oudercontact is voor het lager onderwijs.

oudercontacten van het lager onderwijs hebben plaats op dinsdag 17 januari 2012. U zal bij het rapport een
uitnodiging vinden om het juiste uur
van het contact te bepalen.
We danken iedereen zowel ouders,
collega’s, ouderraad, gemachtigde opzichters en schoolbestuur voor hun
enthousiaste inzet voor onze school.
Met dit gegeven kunnen we dan ook
weer een jaartje verder werken en onze kinderen alle kansen geven. Met dit
doel voor ogen wensen leerkrachten en
directie jullie allen een

Zalig Kerstmis en
een Gelukkig 2012

Maandactiviteiten
13:12: Bibliotheek
20:12: Kronkeldidoe ( 1ste en 2de leerjaar)
: Schaatsen ( 3de tot en met 6de lj )
21:12: Eucharistieviering
22:12: Zwemmen
: Rapport
23:12: Kersthappening: U bent welkom
vanaf 15.00 voor het lager- en
voor het kleuteronderwijs.

Wist je dat …

KERSTVAKANTIE
VAN 26/12/11
tot en met 8/01/12

 Er ook in het kleuteronderwijs een oudercontact zal
plaats hebben in de maand
januari, u door de juf op de
hoogte gebracht wordt wanneer deze zal plaats hebben.
 Dat we afscheid moeten nemen van juf Eveline, haar
heel hartelijk danken.
 Dat juf Wendy halftijds terugkomt.
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Kinderopvang !!!!!!!!
Op 23 december ’s avonds is de opvang voor de laatste
keer open in 2011. Indien u verder gebruik wil maken van
de opvangdienst tijdens de kerstvakantie gelieve u in te
schrijven op de stedelijke kinderopvang in Gerdingen ( de
inschrijvingspapieren heeft u al eerder ontvangen ). Ik zou
ook al willen vragen om te reserveren ( ten laatste op donderdagavond 22 december
2011) voor de week van 9 januari tot 15 januari , zodat de werklijst opgesteld kan worden. Let op om ook te annuleren, indien u reeds reserveerde op maand- of jaarbasis. ‘t
Ittertuintje wenst u een Gezellige Kerst en een Gelukkig 2012.( Lieve, Liliane, Martine
B, Martine N, Cindy, Sonja en meester Peter )

Sint en Piet op bezoek
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EETZAAL
Beste ouders,
Graag een woordje uitleg over onze eetzaal.
Sinds november hebben we het geluk om twee extra eetzaalmoekes in te schakelen. Bedoeling is dat
er twee moekes zijn voor de kleuters en twee voor de leerlingen van het lager onderwijs. Eén moeke
blijft in de eetzaal. De kinderen van het lager onderwijs gaan eten van 12.00u tot 12.15u ( op vraag
van enkele ouders hebben we dit eetmoment 5 minuten verlengd ) Kinderen die dan nog niet gegeten
hebben kunnen op een speciaal voor hen voorziene tafel verder eten. De leerlingen van het lager gaan
om 12.15u naar buiten omdat er anders voor de kleuters te weinig tijd is om rustig te eten en zij anders te lang moeten wachten voor ze kunnen beginnen met eten. De kleuters worden dan begeleid
door drie eetzaalmoekes, twee voor de begeleiding aan tafel en eentje voor de begeleiding bij het toilet. Zij kunnen rustig eten en op gemak hun tijd nemen. U moet begrijpen dat voor een 80—tal kleuters
het heel moeilijk is om er voor te zorgen dat ze alles hebben opgegeten en om te controleren of dit
gebeurd is. Mogen we dan ook vragen om de kinderen geen fruit mee te geven dat geschild moet worden. Ook zouden we graag hebben dat er rekening gehouden wordt met ons project van vorig schooljaar waar er afgesproken is om enkel hervulbare flesjes en koekjes ontdaan van hun papiertje mee te
geven. Natuurlijk weet u ook dat er enkel gezonde dranken toegestaan zijn. Ik ben er van overtuigd
dat als iedereen zijn steentje bijdraagt , het eetzaalmoment zeker positiever kan worden. Ook wil ik
vragen dat indien kinderen in de mogelijkheid zijn om ‘s middags naar huis te gaan, dit ook de drukte
zal verminderen en ze kunnen dan eventjes afstand nemen van het schoolgebeuren.

Sfeerbeelden

Nieuwsbrief
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Kersthappening
Vrijdag 23 december 2011
IEDEREEN !!!!!!!!

Welkom vanaf :

15.00u voor het Lager Onderwijs
en voor het kleuter Onderwijs
Warme en koude
dranken, poffertjes
Kerstsfeer binnen en buiten, grote
kerststal
Kerstwerkjes in de
klassen
De Wissel

Kleuters mogen,
na bezoek aan het
klasje, met de ouders
of grootouders, mee naar huis .
( eventjes melden aan de juf )

Opitter

