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NETTIQUETTE 

De voorbije weken is er hard gewerkt om de luifel van de la-

gere speelplaats volledig te verbouwen. Na de dakconstruc-

tie plannen we  alvast in 2013 deze muur volledig onder han-

den te nemen. Waardoor onze school een nog kind-

vriendelijker uitzicht zal krijgen. 

December: wintermaand, campagnemaand en vanaf nu ook 

SOEP OP DE STOEP-maand! Warme soep. Lekker, gezond 

en een warm gebaar dat niet veel moeite kost.  Ook onze 

school doet hier aan mee! Op woensdag 12/12/12 zal de 

school soep verkopen. En  dit ten voordele van de Lokale 

Welzijnschakel Haaltert 

Mijn naam, adres, telefoonnummer en 
wachtwoord houd ik geheim. 
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 04/12: Bezoek Gemeentehuis Klas 3 

 05/12: Lokale verlofdag 

 07/12: Grootouderfeest (kleuterschool) - GEEN WARME MAALTIJD MOGELIJK 

 10/12: Bijeenkomst Advent - Week 1 

 11/12: Medische Controle VCSB Klas 1B (op school) 

 11/12: Doe-namiddag Klas 6 (Mere) 

 12/12: Soep op de Stoep 

 13/12: Ouderraad 20.00 uur 

 14/12: Voorleesmoment ‘Famil’ 

 17/12: Bijeenkomst Advent - Week 2 

 20/12: Oxfamverkoop Klas 6 

 21/12: Kerstviering (Kerk) 13.30 uur  

 24/12: Begin Kerstvakantie 

 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Voorleesmoment ‘Griddle’ 

 Peter/Meter-activiteit   * Rugschool 

 Gezond ontbijt    * Sint-Maarten 

NIEUW OP DE WEBSITE 

BEDANKT 

De voor-en naschoolse opvang heeft er nieuw speelgoed bij! We wil-

len de ouders van Jul Hélin hiervoor bedanken . 

Bedankt voor het heen en weer vervoer van de sportklassen van het 

1ste leerjaar. 

Tot 31 december kan je je aanvraag voor een studietoelage 2011-2012 

aanvullen. Doe je dit niet tijdig, dan heb je geen recht meer op een stu-

dietoelage voor dat schooljaar en wordt je dossier niet meer verder 

behandeld. Stuur daarom voor 31 december alle ontbrekende informa-

tie naar de Afdeling Studietoelagen of voeg de documenten online toe. 

Nog vragen? Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.  

STUDIETOELAGE 

Ik  hou van verhalen met lieve 

broers, dappere zussen en kra-

nige opa’s— als alles maar goed 

komt op het einde! 


