
 
Beste ouder(s),          20.11.2015 
 
Op 11 december 2015 organiseert onze school een gezellige Kerstmarkt& allerlei leuke activiteiten.  

 
Inkom gratis- Toegang via de Wolvenstraat! 

 

1. Sfeervolle Kerstmarkt 18.00- 21.30uur 

 

 Deze kan doorlopend worden bezocht 

 Gaat door op de speelplaats van de kleuterschool 
 

2. Gezellige lichtjestocht& toneel 19.30- 20.30uur 

 

 We verzamelen om 19.30uur aan de parking van de Wolvenstraat. 

 TONEEL maakt deel uit van de lichtjestocht 
  De kinderen van klas 4-5-6 kunnen vrij kiezen om deel uit te maken van onze 'Toneelgroep' 
  Deze leerlingen zullen o.l.v. juf Ines op maandagnamiddag 30nov en vrijdagnamiddag  
  04dec oefenen (telkens voor 15uur). 

 Wie deelneemt brengt vast en zeker een lichtje (lampje) mee! 
 

3. Inspirerende Kerstviering& koor 18.30- 19.15uur 

 

 We verzamelen om 18.30uur in de St- Martinuskerk 

 KOOR maakt deel uit van de Kerstviering 
  De kinderen van klas 1-2-3 kunnen vrij kiezen om deel uit te maken van ons 'Kerstkoor''. 

  Deze leerlingen zullen o.l.v. juf Wendy op maandagnamiddag 30nov en vrijdagnamiddag  
  04dec oefenen (telkens voor 15uur) 
 

4. Leuke kinderspelen 18.00- 21.00uur 

 

 Er zullen allerlei kinderspelen door de kinderen van het leerlingenparlement worden georganiseerd. 

 Altijd prijs!!! 
 

5. Opening van de Kerstmarkt 18.00- 18.15uur 

 

 We verzamelen om 17.45uur op de kleuterspeelplaats! 

 INSTRUMENTEN bespelen (zachte instrumenten zoals belletjes, triangel, houten stokjes,...) maakt 
deel uit van de opening van de Kerstmarkt 

  De kinderen van de kleuterschool kunnen vrij kiezen om deel te nemen aan de opening van 
  onze Kerstmarkt. Deze leerlingen zullen o.l.v. juf Liesbet op donderdagnamiddag 03dec en 
  vrijdagnamiddag 04 dec oefenen (telkens voor 15uur)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indien uw kind deelneemt, de invulstrook zo spoedig mogelijk aan de klasleerkracht terugbezorgen 

aub! 
 
Mijn kind, ........................................ (naam leerling) uit klas ........ ( klas 1A/B-2A/B-3) zal deelnemen aan 
het Kerstkoor (meer info volgt!) 
 
Mijn kind, ........................................ (naam leerling) uit klas ........ ( klas 4A/B-5-6) zal deelnemen aan de 
Toneelgroep (meer info volgt!) 
 
          Handtekening 
Mijn kind, ...........................................(naam leerling) uit klas ..........(kleuterschool) zal deelnemen aan de 
opening van onze Kerstmarkt (meer info volgt!) 


