veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
De Zevensprong / Sint-Michielschool

In deze donkere tijd van het jaar brengt een feest als Kerstmis weer verbondenheid, warmte en
gezelligheid. Het is belangrijk om samen naar dit feest toe te leven.
Hiermee wordt gestart in de advent. Deze begint op zondag, 3 december.
Bij het aansteken van elke kaars komen we met alle kleuters samen in de
zaal. We zullen kijken naar een toneeltje, waar telkens een andere waarde
centraal staat, en we zingen ons adventslied. Op vrijdag 22 december wordt
het Kerstverhaal gespeeld door de juffen en enkele kleuters, nadien vieren we kerstfeest in
onze eigen klas.
Wij nemen dit jaar ook deel aan de actie van Welzijnszorg 'Soep op de stoep'.
Hiervoor zal jullie kleuter, de dag voordat de soep wordt gemaakt en gegeten,
nog een briefje meekrijgen.
Maar eerst... de Sint is aangekomen in ons land, ook in Brecht ?
Wat beloven het spannende dagen te worden. Want ja, de directeur heeft al
vele pieten gezien. Op het dak, in de tuin, in een auto, ja zelfs in zijn dromen
om nog maar over de Sint zelf te zwijgen. Hopelijk mogen vele
kinderwensen in vervulling gaan bij het ontvangen van al dat lekkers en
mooie geschenken. Geniet maar van die guitige blik bij het ontdekken van
dit alles! En of hij op school langskomt? Er wordt gefluisterd dat hij
maandag, 4 december in de buurt zou zijn. Spannend!
Donderdagvoormiddag, 7 december gaan de jongste kleuters, 1KA en 1KB,
op theaterbezoek in GC Jan Vander Noot. Ze nemen deel aan de theatervoorstelling ‘Klaproos’.
Op een geheim plekje in het bos woont Papa Rumba.
Hij maakt de ganse dag muziek, samen met de vogeltjes en Kokeliko de kip. Die
legt groene eitjes.
Vandaag is het een speciale dag, want er komt iemand op bezoek.
Een heel bijzonder iemand.
Daarom heeft Papa Rumba een cadeautje klaar staan. Wat zou dat zijn?
'Klaproos' is een wonderlijke voorstelling met veel humor waarin veel
magische dingen gebeuren.
De speelse combinatie van muziek en belichting, poppen, magie en het gebruik van vreemde
muziekinstrumenten
maken van 'Klaproos' een bijzondere theaterbelevenis voor groot en klein.

spel: An Valenteyn en Lukas Van Echelpoel
regie: Benjamin Op de Beeck
muziek: Lukas Van Echelpoel
licht: Ludo Van Craen

creatie Kokeliko: Patrick Maillard

Decor: Lukas Van Echelpoel en Pim Mariën

Na de voorstelling krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met de gekke verzameling
muziekinstrumenten van Salibonani.
voor foto’s en alle info
ga naar:

www. salibonani. be

De onkosten voor deze voorstelling nl. € 2,50 komen op de volgende schoolrekening.
Voor meer info www.salibonani.be/klaproos

“Goed van jou dat je hulp hebt gevraagd!”

Open uurtje en inschrijving voor de 3de instapdag
Op dinsdag 12 december tussen 13.45 uur en 14.45 uur kan je uw kind
inschrijven voor de instapdatum van 8 januari 2018. Als uw kind geboren is
vóór of op 8 juli 2015 kan uw kind naar school komen.
Juf Marjan heet u en uw kindje van harte welkom in haar klasje.
Gelieve de SIS kaart (of ISI+) van uw kind mee te brengen aub. Welkom
kleine schatjes!!
... dat we iedereen willen danken die onze school gesteund heeft bij de
verkoop en aankoop van een kerstroos? De opbrengst wordt aangewend
om extra didactisch materiaal aan te kopen.
... dat we Lara in 3KA mochten verwelkomen? Welkom op de Zevensprong
... dat de kleuters van de 3de kk en de leerlingen van het 1ste leerjaar, vandaag vrijdag, samen
een Sintactiviteit hebben beleefd?
... dat ook wij een partner zijn in het huis van het Kind Voorkempen? Wat is het huis van het
Kind Voorkempen? www.huisvanhetkindvoorkempen.be

Een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor het
welbevinden van gezinnen, kinderen en jongeren in de gemeenten Brecht, Schilde, Wijnegem,
Zandhoven en Zoersel. Deze partnerorganisaties bundelen hun krachten in het Huis van het
Kind Voorkempen om zo nog beter in te spelen op de noden en vragen van de gezinnen,
kinderen en jongeren in onze regio.
o Deze organisaties zitten niet onder één dak, maar werken aan een aantal gezamenlijke
doelstellingen en uitdagingen.
o Zo wil Het Huis van het Kind Voorkempen onder meer het bestaande aanbod vlot
toegankelijk maken. Dat wil zeggen: bereikbaar, bekend, duidelijk en betaalbaar.
o Het Huis van het Kind wil daarnaast overlappingen in het aanbod wegwerken en gaten
in de dienstverlening opvullen. Waar nodig wordt er samengewerkt om nieuwe
diensten en activiteiten op te starten. Enkele van de partnerorganisaties zijn Kind en
Gezin, zelfstandige vroedvrouwen, kinderopvang, kraamzorg, scholen,
thuisbegeleidingsdiensten, jeugd- sport- en vrijetijdsdiensten, OCMW’s, de
opvoedingswinkel en opvoedingspunten, CKG Het Open Poortje, gezinsbond, CLB’s,
CAW, … en nog vele anderen.
o Het Huis van het Kind organiseert regelmatig activiteiten en vormingen rond
opvoedingsondersteuning. Met kleine en grote opvoedingsvragen kan u terecht bij één
van onze partners zoals de gemeentelijke opvoedingspunten en Kind en Gezin.
Ook via de website kan u uw vragen kwijt! Daarnaast maken we het aanbod van onze
partners bekend en willen we ervoor zorgen dat u snel bij de juiste dienst of
hulpverlening terecht komt. Hiervoor wordt er met de partners veel achter de
schermen gewerkt. Via onze website kan je op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes.
met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

