
FAMILIENIEUWS 

PASTORAAL 

 

 

Als er een land is van louter licht, als er een land is  waar de dood niet meer 

regeert. Als er een zijn is waar je ten volle wordt. Als er een zijn is waar je 

helemaal open bloeit.  

Dan wensen we je dat licht. Dan wensen we je een ander nieuw leven. Dan 

wensen we je een zijn waar je op je mooist bent. 

Enkele weetjes: 

- Adventsviering 19 december om 09.00 uur (Sint-Martinuskerk) Ieder-

een is van harte welkom! 

- De leden van de werkgroep zijn momenteel druk bezig om een rouw-

koffer samen te stellen. Deze zal gebruikt worden om kinderen hun ver-

lies te leren verwerken.  

- We zullen met onze school de lokale Welzijnsschakel ’t Klikt  onder-

steunen. Hierover weldra meer info. 

Proficiat aan de ouders van: 

* Fenna, zusje voor Febe (Blauw) 

* Finn, broertje voor Thaïs (2B) 

* Brent, kleinzoon voor juf Hilde Muylaert 

Onze oprechte deelneming aan: 

* Anke (3B) en Elyne (1B)  met het overlijden van hun overgrootvader 

* Rens (4) met het overlijden van zijn overgrootmoeder 

* Stef (1B), Sam en Ida (Paars) met het overlijden van hun overgrootmoeder 

* Dorian (Blauw) met het overlijden van zijn papa 

* Seppe (1A) en Febe (Paars) met het overlijden van hun grootvader. 



Maandkalender december 2014 

 

01/12: Sportklassen 1A en 1B te Denderhoutem VM+NM 

02/12: Sportklassen 1A en 1B te Denderhoutem VM+NM 

04/12: Medisch onderzoek + vaccinatie Klas 1A op school 

05/12: Peter/Meter-activiteit VM 

05/12: Brandevacuatie (oefening) 

08/12: Medisch onderzoek Klas 5 VM in het centrum 

09/12: Bezoek Sint-Jozef te Mere Klas 6  NM 

09/12: Ouderraad 20.00 uur 

11/12: Fruitdag 

11/12: Medisch onderzoek + vaccinatie Klas 1B op school 

11/12: Welzijnscafé: Tussen 15.00 uur en 16.00 uur 

12/12: Welzijnscafé: Tussen 15.00 uur en 16.00 uur 

15/12: Stage Kleuterschool 

19/12: Adventsviering 09.00 uur te Sint-Martinuskerk 

 

Kerstvakantie: 22 december 2014 - 02 januari 2015 

= GEEN SCHOOL 

 

  

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Voorleesactiviteit (Kleuter/Lager)      * Sint 

 WO I Klas 5 en 6     * Meter/peter 

 Dieren verzorgen (Groen)   * Winnaars Fruitactie 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

Onder begeleiding van juf Ellen en juf Evelien komen de vertegenwoordigers 

van klas 4,5& 6 op regelmatige tijdstippen samen. Op de laatste vergadering 

werd er een idee uitgewerkt om het aanbod van de speelplaatsspelen te verg-

roten. Er zullen, vanaf de laatste week van november, op het IDO- bord dan 

ook regelmatig nieuwe spelletjes worden aangekondigd! 

LEERLINGENPARLEMENT 

Opgelet! Indien uw leerplichtig kind in de laatste week voor en na een 

vakantie afwezig is, moet u een doktersattest voorzien. 

Er gelden geen andere attesten! 

AANDACHT 


