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Infobrief december 2017
1.

Donderdag 21 december vanaf 15.20

- tijdens en na het oudercontact !

Genieten van

kerstsfeer aan

democratische prijzen!

 Cava  Glühwein  Hotdogs  Verse muntthee  Kerstbier 
Frisdranken, warme chocomelk 

… en natuurlijk is er de
tekenactie van onze kinderen ! !

U hoeft zich dus niet te haasten om nog vlug iets te eten vooraleer u naar het
oudercontact komt. Onze vriendenkring zorgt ervoor dat alles aanwezig is om
honger en dorst te stillen!

2. Onze school bereiken?
Sinds 23 november zijn er werken gestart met name de nutsleidingswerken in het laatste deel van de
Rooms-Hofstraat en in de Keppestraat. Gezien de omvang van de werken wordt de Keppestraat tijdens
de periode van de werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding voor doorgaand verkeer
(- 3,5 ton) wordt voorzien via de Melkweg, Groenenbrielstraat en de Alfons van de Maelestraat, voor
verkeer komende van de Rooms-Hofstraat richting Ninovesteenweg. De rijrichting in de Alfons van de
Maelestraat wordt hiervoor tijdelijk omgedraaid en de Groenenbrielstraat wordt tijdelijk een
éénrichtingsstraat. Voor het verkeer komende van de Ninovesteenweg richting het kruispunt van de
Keppestraat met de Rooms-Hofstraat wordt een omleiding voorzien via de Welleweg en de
Burgemeester de Cocklaan. In beide straten wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Plaatselijk
verkeer in de Keppestraat blijft mogelijk mits enige hinder.
Een omleidingsplan voor doorgaand verkeer vind je hier.

3. Kennismaking voor nieuwe peuters…woensdag 15 december !
Mee-speel-moment
Dag lieve kleuter van 2,5 jaar!
De juffen staan voor jou klaar
om samen met jou
en vele vriendjes te spelen:
met blokken leren bouwen
en met poppen rond sjouwen
tekenen en zingen
en nog andere leuke dingen
rijden met auto’s op de mat
en... weet je wat?
Ook puzzelen mag je doen;
voel je ’t al kriebelen,
kleine kapoen?
Op woensdag 13 december 2017 van 9u tot 12u organiseert de school een informatie- en
wenvoormiddag voor peuters. De ouders / grootouders van nieuwe peuters maken kennis met de
klas, de kleuterafdeling en de schoolomgeving. Ze kunnen zich een beeld vormen van een dagje
kleuteronderwijs en er is uiteraard ruimte voorzien voor vragen en inschrijving. We hopen u zeker
te mogen ontmoeten.

4.IJSPARADIJS !
Tijdens de maand december gaan de leerlingen van de
kleuterklas schaatsen. IJsparadijs staat voor IJs- en
schaatsgewenning waarbij de allerkleinsten op een speelse en
recreatieve manier kennismaken met het bewegen op ijs o.l.v.
gekwalificeerde en ervaren lesgevers. Het 1ste leerjaar is reeds
gaan schaatsen. Bij hen werd naast het schaatsen op zich tevens
aandacht besteed aan het leren aantrekken van de schaatsen,
een opstap naar zelfstandig en vrij leren schaatsen.

5.AMEN EN UIT
Nevski Prospekt
De leerlingen van L1 en L2 gaan
samen naar de theatervoorstelling
Amen en Uit. Een fysieke, intieme en
poëtische voorstelling balancerend
tussen komedie en thriller.

Twee oude wetenschappers delen samen een serre vol oude machines en wiskundige berekeningen.
Vanuit hun eigenzinnige centrum verbinden ze zich al decennia lang met de rest van het heelal. Dat
jarenlange werk heeft geresulteerd in een wonderlijk kunstzinnige installatie, waar beide heren zelf een
onderdeel van vormen. Maar op een dag gaat één van hen dood. Van nu af aan staat de achterblijver er
alleen voor…
Amen en uit gaat over verlies en hoe daarmee om te gaan. Over (h)echte vriendschap. Over de
onuitputtelijke passie om de grootste dromen te verwezenlijken.

6.Tot slot: LP Boon bus gespot in Macedonië ! ! !
Deze maand ontvingen we volgende e-mail:
Ik kwam daarnet deze foto terug tegen en wou die jullie niet
onthouden.
Toen we deze zomer in de Balkan rondreden waren we ten zeerste
verrast een busje van het Belgische Gemeenschapsonderwijs te zien
rondrijden in Macedonië. Toen we eenmaal dichter waren zagen we
dat het een tweedehands busje was met lokale nr-platen maar nog
steeds volop reclame aan het maken voor jullie school.
Bij deze….Met vriendelijke groet,
Yvan

Activiteiten december
vrijdag 1 december

grootouderfeest

alle kleuters

maandag 4 december

ijsparadijs Liedekerke

PKK1

vrijdag 8 december

bibbezoek

L3456

vrijdag 8 december

zwemmen

L2

maandag 11 december

ijsparadijs Liedekerke

K2K3

woensdag 13 december

Info/instap-wenvoormiddag
voor nieuwe peuters
zwemmen

PK/K1

L12

donderdag 21 december

theater “Amen en uit” CC De
Ploter
oudercontact

donderdag 21 december

kerstmarkt!!! (vanaf 15.30u)

alle klassen

vrijdag 22 december

rapport 2

lager

vrijdag 15 december
maandag 18 december

L2

alle klassen

