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Grootouderfeest op donderdagvoormiddag 19 maart 
2020 
Alle grootouders worden op donderdag 19 maart 2020 
verwacht voor ons jaarlijks grootouderfeest in de 
kleuterschool. In tegenstelling tot vorige jaren worden alle 
grootouders samen verwacht in het chirolokaal 
(Lovendonk) voor een heus totaalspektakel. U, grootouder, 
komt toch ook ?  
Alles zal doorgaan enkel en alleen in de voormiddag ! 
Noteer alvast de datum in de agenda van de grootouders.  

 

Pedagogische studiedag : Op 
maandag 9 december hebben 
onze leerlingen opnieuw vrijaf 
omwille van een pedagogische 
studiedag voor de leerkrachten. 
De kinderen mogen thuis blijven, 
maar de leerkrachten zitten die 
dag zelf op de schoolbanken.  

 

Helm op, fluo-top : De donkerste maanden van het jaar zijn aangebroken. We starten 
opnieuw met de ‘HELM OP, FLUO TOP !’ actie. Doel van het project is de kinderen extra 
te motiveren om zich zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven. Gedurende deze 
periode kunnen de kinderen stickers verdienen door het dragen van een fluo-hesje en 
een fietshelm. Voor de leerlingen van onze school kan dit geen probleem zijn, aangezien 
het dragen van een fluo-hesje verplicht is. Kinderen waarbij het fluo-hesje te klein is, 
kunnen dit gratis omwisselen bij de directeur voor een groter model. Wie het kwijt is, 
moet een nieuw hesje kopen voor 5 euro. Samen 100 % fluo op De Bijenkorf !  

 

Boekenbeesten op De Bijenkorf : In de maand 
november was Axi ons 3de boekenbeest. Op de 
boekenbeestenbabbel van de lagere school op 
dinsdag 3 december komt al een nieuw 
boekenbeest om het hoekje kijken. Zijn alle 
kinderen van de lagere school erin geslaagd om 
de uitdaging van Axi tot een goed einde te 
brengen (QR-code kraken) ? Brengen jullie 
morgen, dinsdag, het resultaat mee ?  

 

Koekenverkoop door het oudercomité : 
Het oudercomité laat weten dat de 
koekenverkoop een winst van 5000,00 
euro heeft opgebracht. Door allerlei 
initiatieven (o.a. picknicktafels en 
kleurrijk speelgoed, …) gaat de 
opbrengst integraal terug naar de 
kinderen.  

 

Kerstmarkt : vrijdag 13 december !  
Bezoek onze stand op de kerstmarkt 
vanaf 16.00 uur. Onze school 
(oudercomité) staat er met een standje 
met een rad van fortuin, 
knutselpakketten (koek, snoep, 
servetten, fotostand, …).         Kom 
alvast een kijkje nemen.  
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Kalender december 2019 – januari 2020  
 

december 2019 

zondag 1 december start van de Advent 

dinsdag 3 december  boekenbeestenbabbel voor de lagere school 

vrijdag 6 december  Sinterklaas komt op bezoek  

maandag 9 december  pedagogische studiedag voor de leerkrachten / vrijaf voor de 
leerlingen  

vrijdag 13 december  zwemmen  
bezoek aan de secundaire school Sint-Franciscus te Evergem (6de 
leerjaar) 
soep op de stoep : een actie op de markt van Sleidinge door de 
vrijwilligers van welzijnszorg. (Onze leerlingen van het 5de en 
6de leerjaar nemen hieraan deel.) 

maandag 16 december  wenmoment voor nieuwe kleuters die starten op 6 januari 2020 
(16.00 – 18.00 uur) 

dinsdag 17 december  bezoek aan de secundaire school PTI in Eeklo (6de leerjaar) 

woensdag 18 december  woensdagnamiddag sportactiviteit voor het 4de leerjaar 
(ringstick) 

vrijdag 20 december  2de rapport, sportrapport en ICT-portfolio voor de leerlingen van 
de lagere school 
S(peel)-dag voor groot en klein 
kerstgebeuren op school  

 6de leerjaar in de voormiddag 

 3de kleuterklas rond 14.30 uur  

 naschools een kerstdrink (aangeboden door het 
oudercomité)  

zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari : kerstvakantie 

woensdag 25 december  Kerstmis 
 

Familieactiviteit op zaterdag 16 mei 
2020 
Houden jullie nu al de datum vrij ? Het 
oudercomité organiseert een familiale 
sneukeltoer voor groot en klein.  

 

Rapport : 
Op vrijdag 20 december krijgen alle 
leerlingen van de lagere school hun 
rapport mee naar huis, alsook hun 
sport- en ICT-portfolio.  
 

 

Sinterklaasfeest op vrijdag 6 
december :  
Heeft u ook reeds gemerkt dat er een 
caravan op de speelplaats is geplaatst ? 
Ik heb gehoord dat de Pieten reeds 
aangekomen zijn. Daarom zullen we 
vrijdag 6 december iets vroeger 
starten. Iedereen wordt om 08.15 uur 
verwacht op de speelplaats.  
 

 

Kerstgebeuren op vrijdag 20 december :  
Op vrijdag 20 december willen we de kerstvakantie op 
een fijne manier inzetten met een kerstdrink op school 
vanaf 15.30 uur. U bent van harte welkom om samen 
de vakantie in te zetten.  
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januari 2020 

woensdag 1 januari  Nieuwjaar  

maandag 6 januari  instapdatum nieuwe kleuters / terug naar school  

dinsdag 7 januari boekenbeestenbabbel Dwarrel 

vrijdag 10 januari zwemmen  

maandag 13 januari medisch onderzoek voor het 6de leerjaar (op het CLB-centrum) 
(groep 1) 

woensdag 15 januari vergadering oudercomité om 20.00 uur op school (eetzaal) 

donderdag 16 januari  medisch onderzoek voor het 6de leerjaar (op het CLB-centrum) 
(groep 2) 

vrijdag 17 januari peuterkijkdag van 16.00 uur tot 18.00 uur  

zaterdag 18 januari  peuterkijkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  

dinsdag 21 januari  bezoek aan de secundaire school Einstein atheneum te Evergem 
(6de leerjaar) 

woensdag 22 januari  pedagogische studiedag voor de leerkrachten / vrijaf voor de 
leerlingen  
woensdagnamiddagsport voor het 6de leerjaar (netbal) 

vrijdag 24 januari  zwemmen  

maandag 27 januari  wenmoment voor nieuwe kleuters die starten op 3 februari 
(16.00 – 18.00 uur) 

dinsdag 28 januari  toneel voor de 2de kleuterklas  

woensdag 29 januari  woensdagnamiddagsport voor het 5de leerjaar (netbal) 
 

februari 2020 

maandag 3 februari  instapdatum nieuwe kleuters  
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