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Kalender 
 

Ma 2 dec Bezoek aan de het huis van de Sint (L1)  

 

 

 

 

 

Do 5 dec Zwarte Pietendag (K3-L1) 

Vrij 6 dec Sinterklaas op bezoek in onze school! 

Sleep in (L2) 

Zwemmen L2-4 

Di 10 dec Theatervoorstelling ‘Moes’: K1 

Vrij 13 dec Zwemmen L5-6 

Ma 16 dec Workshop techniek4you (Wetech) L6 

Di 17 dec Kinderraad (afgevaardigden L6) 

Wo 18 dec Boeteviering L5-6 

Kersthappening! (17u-21u) 

Do 19 dec Wetenschapsshow L1-2-3 

Middagsport Ringstick L3 

Vrij 20 dec Kerstviering 

Jarigen vieren 

GEEN zwemmen 

Rapport 2 (LS) 
De maandkalender is ook steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme. 

 

Laatkomers 

 

We zien dat er steeds meer kinderen te laat komen op school.  Het is echt van groot belang dat de kinderen, 

zowel kleuters als lagere schoolkinderen de start van de dag niet missen.  Willen jullie er extra op letten om 

een beetje vroeger te vertrekken naar school aub? 

Indien u toch te laat bent op school, graag eerst aanmelden op bureau secretariaat.   Zo hebben we ook steeds 

een zicht wie de school betreedt. 

  



Huiswerk vergeten 

Boeken die op school vergeten zijn… jammer, maar helaas!  Er wordt voldoende aandacht besteed aan  

het maken van de boekentas in de klas.   

Het is niet de bedoeling dat de kinderen/ouders hun boeken die ze vergeten zijn nog komen 

halen in de school na 15u30. 

 

Sint op school 

Op 6 december komt Sinterklaas op bezoek in onze school, SPANNEND!  Zijn alle kinderen 

braaf geweest het voorbije jaar? 

We kijken met z’n allen uit naar zijn komst! 

 

Kersthappening 
Op 18 december is het kersthappening op school, zet deze datum alvast in jullie agenda!  

De ouderraad is volop bezig met de voorbereiding en we kunnen al verklappen dat er veel lekkernijen, leuke 

muziek en een fantastisch decor aanwezig zal zijn.  Niet te missen dus! 

De opbrengst van deze activiteit gaat naar Bednet.   Bednet is een zeer fijn initiatief om kinderen die een lange 

tijd afwezig zijn wegens ziekte toch mee te kunnen laten volgen met de klas. 

De overige opbrengst gaat naar de ouderraad.  Zij steunen de school financieel met verschillende projecten.  

Dit jaar helpen ze Sinterklaas om fijne cadeautjes te bezorgen, de aankoop van laptops en ook nog extra 

materiaal voor de kleuterklassen.  In de volgende editie van Poppenieuws meer hierover. 

 

 
 

Sammy Samen 

In november stond Sammy samen in het middelpunt.  Tijdens de voorleesweek hebben de 

kinderen van L5 en L6 verhalen voorgelezen voor de kleutertjes en L1.  Wat ’n fijne 

ervaring, zowel voor de grootsten als de kleinsten! 

De kinderen van L2-3-4 wandelden doorheen het idyllische Elversele en werden onderweg 

verwend door verschillende soorten verhalen.  Een dikke dankjewel voor de begeleidende 

ouders en grootouders, alsook voor de voorlezers van dienst!  We hebben er samen van 

genoten! 

 

 



Middagsport (kegels omver gooien, honkbal) 

Tijdens de eerste middagsport dit schooljaar (kegels omver gooien met het 1ste leerjaar) heeft de ploeg van 

directeur Veerle de beker gewonnen.   

De 2de keer, tijdens honkbal met het 2de leerjaar, kon meester Jonas met zijn ploegje de beker veroveren. 

Wie is de volgende? 

 

 

 

 

 

 

Tekenfund 

Onze kunstenaars deden echt hun best om een mooie tekening te maken, dit konden we duidelijk merken aan 

de verkoop van de artikels. Het bracht maar liefst 1 778 euro op voor de school.  Een goede financiële duw in 

de rug voor de aankoop van de laptops. 

Dankjewel voor jullie steun, de kinderen zullen genieten van de medialessen dankzij jullie! 

 

 
 

Graag tot een volgende Poppenieuws, 

directeur Veerle 


