Kerstmis

Tel niet de jaren, tel de sterren,
de vonken vuur,
de liedjes van verlangen,
de uren van vervulling,
de stappen naast de jouwe,
de ochtenden vol schoonheid,
de woorden die bezielen,
de tekentjes van vriendschap,
de armen om je heen,
de duwkes in de rug,
de opgestoken duimen,
de aaikes en de zegentjes,
de plaatsen van ontmoeting,
de ogenblikken van verwondering,
de redenen tot dankbaarheid,
de ontelbare namen voor
het kleine geluk…
Ze helpen al de rest
verteerbaar maken.

De warmste week
Dat we een warme school zijn wisten jullie al. Het vijfde leerjaar laat op donderdag
19 december hun goed hart zien en verkoopt dan hotdogs voor het goede doel. Bestellen
kan via de brief op Gimme of in de boekentas. Een lekker en warm initiatief.
Sinterklaas
Vrijdag 6 december hebben we een fijn verjaardagsfeestje gebouwd. De jarige
Sinterklaas was op bezoek. In een prachtig versierde eetzaal werd hij onthaald door de
kleuters en de kinderen van 1, 2 en 3. Er werd gezongen, gedanst, verteld en mopjes
getapt. In 4, 5 en 6 ging de Sint in hoogsteigen persoon op bezoek in de klas. Een
hoogdag voor iedereen. Dank u, Sinterklaasje!

Grootouderfeestjes
Liefste grootouders. We zetten ook jullie graag eens in de bloemetjes. Het liefst
willen we alle grootouders samen rond één grote feesttafel uitnodigen, maar zoveel
stoelen hebben we niet. Daarom nodigen we jullie enkele keren uit. Eerst en vooral
plannen we een grootouderfeest in de eetzaal voor alle kleutergrootouders. Je kan kiezen:
dinsdag 28 januari of woensdag 29 januari.
Voor de grootouders van de lagereschoolkinderen voorzien we een leuke
gemeenschappelijke activiteit op dinsdag 12 mei. Noteer alvast deze data als je er graag
bij bent.
Fluo

Proficiat aan alle kinderen die elke ochtend plichtsbewust hun fluohesje dragen.
We kunnen jullie al van ver zien aankomen. Om de flinke hesjesdragers te belonen,
organiseren we na nieuwjaar een wedstrijd. We noteren elke ochtend wie zijn fluohesje aan
heeft. De winnaar wordt uitgenodigd op het stadhuis en mag met de ganse klas gaan
minigolfen.
Geboorte
Proficiat, juf Chris Yskout bij de geboorte van je kleindochter Colette Poppy. Weer
een kleinkind om te koesteren. Hartelijk gefeliciteerd.
Marsepein
Hebben jullie ook geproefd van onze marsepein? Hij smaakte weer overheerlijk.
Hartelijk dank voor het verkopen, aankopen en helpen verdelen van al dit lekkers. De winst
investeren we mee in een nieuw speeltuig voor de grote speelplaats.
Nieuwe stoeltjes
De kinderen van het eerste leerjaar komen nu nog liever naar school dan ze
vroeger al deden. We kochten immers nieuwe stoeltjes die lekker zacht zitten en waarop ze
nog beter kunnen werken en schrijven. Toppie, toch!
Boekenbeurs
De voorleesweek is niet ongemerkt voorbij gegaan. We kregen twee jeugdauteurs
op bezoek. Verder werd er tijdens de middagpauze voorgelezen in de buurt van onze
boekentoren. En tot slot organiseerden we een heuse boekenbeurs in de eetzaal. Want
(voor)lezen is leuk!

Pedagogische studiedag en facultatieve vrije dag
Het is nog een eindje weg, maar noteer toch al maar in je agenda dat op vrijdag
31 januari en maandag 3 februari de school gesloten blijft. Op vrijdag hebben de meesters
en juffen een studiedag. Maandag is een facultatieve vrije dag.
Eucharistieviering
Dinsdag 17 december gaan de kinderen van de lagere school naar de
parochiekerk voor een advents-/kerstviering. Deze viering wordt verzorgd door het 1ste, 3de
en 5de leerjaar. Ook ouders/grootouders zijn welkom. Om half 2 arriveren we in de
parochiekerk en start de viering.
Aanmelden/ inschrijven
In alle Lierse basisscholen gelden dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsregels.
Vanaf 6 januari kunnen broers en zussen en kinderen van personeel ingeschreven worden.
De andere nieuwkomers moeten nog even geduld oefenen. Je vindt hieromtrent alle info
op www.naarschoolinLier.be.

Maandag 23 december
t.e.m. zondag 5 januari

Kerstvakantie

Maandag 6 januari

Start inschrijvingsperiode broers en zussen en kinderen van
personeel °2018
Zesdeklassers vertrek sneeuwklassen Zinal

Maandag 8 januari

Medisch onderzoek 1ste lj. op school

Vrijdag 10 januari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar

Dinsdag 14 januari

Vergadering oudercomité 20.30u

Woensdag 15 januari

Medisch onderzoek 1ste lj. op school deel 2
Sneeuwklassers terug

Vrijdag 17 januari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 1ste, 3de en 2de leerjaar
Theater: “Patje, de kikkerprins” 3de en 4de lj
Zitdag CLB op school voormiddag

Woensdag 22 januari

Medisch onderzoek 1ste lj. op school deel 3
Trefbal voor 3 en 4 (namiddag – Berlaar)

Vrijdag 24 januari

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 6de, 4de en 5de leerjaar

Dinsdag 10 december

Medisch onderzoek 6de lj.

Maandag 27 januari

Zitdag CLB op school voormiddag

Vrijdag 13 december

Muizen (5-jarigen): zwemmen

Dinsdag 28 januari

Grootouderfeest 1 kleuters

Woensdag 29 januari

Grootouderfeest 2 kleuters
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Zwemmen 6 , 4 en 5

leerjaar

Maandag 16 december

Zitdag CLB op school voormiddag

Donderdag 30 januari

Rapporten

Dinsdag 17 december

Advents-/kerstviering in de parochiekerk

Vrijdag 31 januari

Geen school. Pedagogische studiedag.

Donderdag 19 december

Hotdogverkoop 5de lj. t.v.v. vzw Pierlewiet (Warmste week)

Maandag 3 februari

Geen school. Facultatieve vrije dag.

Vrijdag 20 december

Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen 1ste, 3de en 2de leerjaar

