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Gesubsidieerde vrije basisschool 

Nieuwsbrief  

December 2021

DATUM KLAS ACTIVITEIT
WOE 1 KS en LS Fruitdag

L3 Zwemmen

DO 2 K3 Uitstap: Spiekpietjes                            factuur: €11,00
L1B Medisch onderzoek op school
L2A Uitstap: Sintkasteel                              factuur: €5,00
L5A Bezoek aan de Arena-bib

VRIJ 3 L1C Medisch onderzoek op school
L3A Uitstap: Brood bakken                          factuur: €1,50
L4 Workshop ‘zeefdrukken’ op school. De prijs volgt nog. 

MA 6 KS en LS Sint op school. Vergeet niet om vrijdag 3 december 
jullie schoentje te zetten!

L1 Uitstap: Sint en leesplezier in Arena-bib.Deze activiteit 
gaat buiten door.  Warme kledij aandoen en 
eventueel een dekentje meebrengen. 

DI 7 K2A Uitstap: Muziekkoffer in Elisabethzaal      factuur: €3,50
L1 Uitstap: Muzieklabyrint in het Paleis        factuur: €4,00
L3A en L3C Bezoek aan de Arena-bib
L5 Vaccinatie op school (CLB)
L6A Medisch onderzoek in het CLB-centrum

WOE 8 KS en LS Fruitdag

L3 Zwemmen

Ouders Kijkmoment instappers voor 10 januari
DO 9 L6 Uitstap: Daens                                     factuur: €27,00
VRIJ 10 L3C Uitstap: Brood bakken                          factuur: €1,50
MA 13
DI 14 L3B Bezoek aan de Arena-bib
WOE 15 KS en LS Fruitdag

L3 Zwemmen

DO 16 L4 Uitstap: Mas                                         factuur: €4,50
L6 Uitstap: Verrassing!!!!!
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VRIJ 17 L3B Uitstap: Brood bakken                           factuur: €1,50
MA 20
DI 21 LS Rapport 2 met oudercontact op vraag. Info volgt nog!

L5A Bezoek aan de Arena-bib
L6B Medisch onderzoek in het CLB-centrum

WOE 22 KS en LS Fruitdag

L3 Zwemmen

DO 23 L4B Bezoek aan de Arena-bib
VRIJ 24 KS en LS De school eindigt om 12.15 uur. Er is geen 

nabewaking.
Kerstvakantie van maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 

Maak er een warme, fijne, gezellige tijd van!

Belangrijke data: 

25 december 2021 Kerstmis

1 januari 2022 Nieuwjaar       

                                                                                           

10 januari 2022      Weer naar school.

Aan alle ouders en kinderen
Een dikke proficiat aan alle kinderen en ouders die voor de volgende puntjes altijd in orde zijn:

- Het dragen van de juiste uniform (effen blauw, zwart of wit). We blijven kinderen 
aanspreken als ze niet in orde zijn. 

- Het dragen van het fluohesje. Alle kinderen kunnen stickers verzamelen en prijzen 
winnen. 

- Het op tijd komen. 
- Het correct naleven van de corona-maatregelen. Mondmaskers zijn verplicht voor het 

5de en 6de leerjaar. We vragen €0,50 als iemand zijn mondmasker vergeet of kapot 
maakt. We vragen dat iedere leerling van het 5de en 6de leerjaar in zijn boekentas 3 extra 
mondmaskers steekt in een envelop of in een plastiekenzakje. 

Aandacht: Deze puntjes zijn belangrijk voor de ouders.
- We willen aan alle ouders vragen om de maandelijkse rekeningen zo snel mogelijk te 

betalen. We zetten op facebook een bericht wanneer je de rekening in de boekentas van 
je kind vindt. Zo kan je er als ouder achter vragen. 
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- Al onze uitstappen zijn verplichte activiteiten. Het verblijf, de bus, het ticket wordt op 
voorhand vastgelegd en betaald. Deze betaalde rekeningen moeten wij dan jammer 
genoeg ook aan jullie aanrekenen. Hou daar rekening mee. Houd je kind niet zomaar 
thuis!


