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INSCHRIJVINGEN 

De renovatie van de speelplaatsmuur zal begin februari voltooid zijn. 

De werken aan de groene zone zullen vanaf januari starten. 

Nieuwe organisatie van de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 

Zie rubriek: inschrijvingen op de website 

Er gelden voor de inschrijvingen van volgend schooljaar ook bepaalde voor-

rangsperiodes: 

 Broers en zussen van kinderen die reeds school lopen te Kerksken 

kunnen vanaf de maand januari worden ingeschreven. 

 Kinderen van eigen personeel kunnen vanaf februari worden inge-

schreven. 

 Kinderen die niet tot deze eerste twee groepen behoren, kunnen vanaf 

de tweede helft van februari worden ingeschreven. 

 

 

 

Januari 

PASTORAAL 

Kerstmis is …  

de familie bijeen, kloppen op de deur , vriendelijke gezichten, mooie 

pakjes, kaarten van iedereen van wie je houdt, gelach, een beetje gek-

heid, knuffels en kussen . 

Gelukkige herinneringen 



Maandkalender januari 2014 

07/01: Zwemmen NM Klas 3 

08/01: Damiaanfilm VM Lagere school 

09/01: Medisch onderzoek VCLB Klas 1B VM op school 

09/01: Kriebelteam + voorstelling IDO-film NM 

10/01: Start Thema Energie 

13/01-14/01: Sportklassen 2A en 2B 

14/01: Zwemmen NM Klas 3 

15/01: Pedagogische Studiedag = GEEN SCHOOL 

21/01: Zwemmen NM Klas 3 

21/01: 19.30 uur Infoavond Op weg naar het secundair Klas 6 in de Maretak te Aalst 

22/01: Bezoek containerpark Klas 3 

23/01: Rapport 3 + Oudercontact + Oudercafé 

28/01: Zwemmen NM Klas 3 

29/01: Gezond ontbijt VM 

30/01: Kindersportbox 1A en 1B VM+NM 

30/01: Oxfamverkoop Klas 6 

31/01: Eerste brugactiviteit : Klas 1A en 1B / Groen en geel 

 

 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Rugschool 

 Kerstactiviteit 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

“NATUUR” LIJK 

De inzamelactie van onze batterijen leverde ons een aantal basket-

ballen en ander schoolgerief op. 

Deze kunnen nog steeds worden ingezameld op het verzamelpunt 

aan het secretariaat. 

Frituurolie kan nog steeds verzameld worden in de blauwe tonnen 

aan onze refter. 

We willen alle mensen bedanken voor de opkomst. Zowel de advents-

viering als de gezellige kerstmarkt en de spannende lichtjestocht  wa-

ren geslaagd. Ook de ouderraad wil alle mensen die kerstkaarten koch-

ten bedanken. De opbrengst bedraagt hiervoor ongeveer € 400. 

KERSTACTIVITEIT 

 Deze maand starten we met 

het nieuwe thema ENERGIE. 


