
 

 

 

        Beernem, 12 december 2018 

 

 

Beste ouders, 

 

Vorige week is de Sint op bezoek geweest! Elke klas werd verwend met een mooi geschenk: een 

informatief spel, een techniekdoos, lego, bewegingsmateriaal…. Alles zal gebruikt worden om de  

klashoeken te verrijken. 

 

Onze kleutertjes verrasten opa en oma met een prachtig Rarebeestencarnaval! Uit de hoed van de 

juf werden allerlei dieren getoverd. Elke klas bracht met een geknutseld dierenhoofddeksel een 

dansje. Daarna mocht iedereen genieten van taart en koffie. 

 

Het zesde leerjaar dankt iedereen die koeken kocht als steun voor de sneeuwschool. 

We vertoeven in donkere dagen: een fluohesje en goede fietslichten zijn een aanrader. 

Vraag op tijd uw schooltoelage aan op www.studietoelagen.be of bel 1700. U kunt het formulier ook 

op school krijgen. Voor het kleuter bedraagt de toelage 93 euro en voor het lager tussen 104 en 157 

euro. 

 

Deze maand leren we in sociale vaardigheden geluksvogel Parus kennen. Parus, de koolmees, is 

vriendelijk voor anderen en maakt veel vrienden. Robin, het roodborstje, denkt alleen maar aan 

zichzelf. Hij wordt snel boos. Dan begint hij te vechten. Zo maak je natuurlijk weinig vrienden. 

Met een schimmenspel op het digitaal bord bekijken we dit verhaal. Zo leren we dat vrienden 

vriendelijk zijn. 

 

Kalender: 

- dinsdag 18 december: Oudercontact kleuter en lager, voor het kleuter gaat dit door in de klas en 

voor het lager in de eetzaal van de Schooldreef. 

Voor het rustige verloop van het contact is het beter dat er geen leerlingen meekomen. Als het kan 

hebben we graag dat gescheiden ouders samen komen. We hopen u te mogen ontmoeten. U kreeg 

een brief om hiervoor in te schrijven. 

 

-vrijdag 21 december: Iedereen mag naar school komen in kerstthema: rode pull, rendieroortjes, 

kerstmuts, rode sokken….. Het wordt een leuke dag met een knus filmmoment voor alle leerlingen. 

Een fleece-dekentje of kussentje mag ook meegebracht worden. Alle leerlingen krijgen een gratis 

drankje en koekje. 

Om 14u is er een kerstviering. Het kerstspel wordt gebracht door het derde kleuter en de leerlingen 

van het lager verzorgen de kerstliederen. Alle ouders, grootouders….. zijn welkom. 

 

 

  

http://www.studietoelagen.be/


 

 

“Als je iemand benadert kom dan op kousenvoeten, zoals je op bezoek gaat bij een pasgeboren baby. 

We zijn allemaal kwetsbaar als de kleine Jezus die straks weer geboren wordt in een donkere nacht 

maar met een prachtige ster aan de hemel.” 

 

We wensen u mooie kerstdagen toe samen met uw gezin, familie en vrienden! 

 

Het Regenboogteam 

 


