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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021
Moeilijke weken, steeds wisselende maatregelen om het Corona-virus in te dijken, steeds andere
klassen in quarantaine, zieke leerkrachten … Toch proberen we goed onderwijs te blijven geven en
de sfeer aangenaam te houden voor leerlingen en leerkrachten. De maand december is bij uitstek
de ‘warmste’ maand ondanks de koude buiten (en in de klas).
We starten met de voorbereiding naar Kerstmis. Dit jaar willen we een school buitengewoon
onderwijs in Limbourg financieel steunen. Zij hebben erg veel schade opgelopen door de
overstromingen deze zomer (zie bijlage).
Do 02

-12.10 uur: Leerlingenraad

Ma 06

-Spannend vandaag op school…… Kan’ Hij’ komen of……

Di 07

-Zwemmen voor het 3de en het 4de leerjaar.
-Tuinproject met meester Tim voor het 2de leerjaar.

Wo 08

-Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen.

Ma 13

-Tuinproject met juf Christel voor het 4de leerjaar.

Di 14

-16.00 uur: Personeelsvergadering lagere school

Do 16

-Levering boekenpakketten door de bib voor de lagere school.

Ma 20

-Om 11.15 uur komen de instappertjes kennis maken met hun klasje.
-Levering boekenpakketten door de bib voor de kleuters.
-Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar.
-Ophalen omslagen met ingezamelde gelden sponsoractie advent

Di 21

-Het 6de leerjaar gaat zwemmen.

Wo 22

-Het 1ste leerjaar gaat trampoline springen te Mechelen.

Do 23

-12.10 uur: Leerlingenraad

Vr 24

-Kerstviering
-12.10 uur: START KERSTVAKANTIE

Kerstvakantie van vrijdag 24 december om 12.10 uur t.e.m. zondag 9 januari 2022.

Z.O.Z

WEETJES
-SLEUTELHOF LICHT OP: UITGESTELD NAAR BETERE TIJDEN
Ouders die geïnteresseerd zijn in de wintervakantieboeken van Averbode kunnen deze zelf
bestellen. Bestel ze eenvoudig online via de webshop: www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau.

Wij wensen jullie een wereld zoals een stal: eenvoudig, met niet teveel tierlantijntjes. Je ziet er
duidelijk waar het om gaat. Laat ook jullie wereld klaar zijn voor het kerstekind. Laat de wereld
warm genoeg zijn om de vrede te ontvangen. Laat de warmte, de liefde en geborgenheid
overwinnen op koude, haat en onverschilligheid.
Wij wensen jullie heel veel ezels. Mensen die je verwelkomen, vanwaar je ook komt, welk verhaal
je ook met je mee draagt. Mensen die aanstekelijke warmte uitstralen en anderen kunnen
begeesteren.
Wij wensen jullie tenslotte een wereld vol kerstekindjes. Een wereld waar het verstand het niet
altijd haalt op het hart, waar niet elke fout genadeloos wordt afgestraft. Een wereld waar je
mekaar zonder vooroordelen kan bekijken. Een wereld waar je niet altijd de eerste of de beste
moet zijn, maar waar ook de kleinen, zo klein en eenvoudig als een kerstekind, de moeite waard
zijn.
Wij wensen jullie, met andere woorden, een zalig kerstfeest!

