Nieuwsbrief 8
Beste ouders,

Zoals jullie weten is ons jaarthema “Grenzeloos groeien”
Wel op vrijdag 9 november kwam Flora
haar tuintje weer bewonderen in de
“Zevensprong”. Maar oei … wat was hier
aan de hand? Flora zag allemaal blaadjes
liggen onder haar boom en haar mooie
bloemen waren ook opeens verdwenen.
Ze zag overal paddenstoelen groeien en… .
Flora kon wel beginnen te huilen, maar
gelukkig wisten de kleuters haar te
vertellen dat dit gewoon hoort bij de
herfst.

“Het is herfst geworden in Flora’s tuin!”
De Rodeneuzenactie was een groot succes; de opkomst was groot
tijdens speelgoedgoedbeurs, we verschenen zelfs in de krant. Bovendien
kwam er de voorbije vrijdag een reporter van ‘RodeNeuzen’ langs die
de onthulling van ons gespaard bedrag kwam vastleggen!
Door iets weg te geven van jezelf heb je ervoor gezorgd dat we deze week wel €1370
hebben kunnen doorstorten naar de Rodeneuzenactie. Fantastisch!
Het speelgoed dat niet verkocht is geworden werd geschonken aan een ander goed doel
nl. “moeders voor moeders”.
Dank aan de schenkers, kopers en organisatoren van deze actie voor het goede doel.
Als klap op de vuurpijl vernamen we vrijdagavond dat, gezien het mooie project, de
school een budget van Rodeneuzen mag verwachten om verder te werken aan dit thema
binnen de school. Super toch!

Een spaaractie die we een tijdje geleden op touw gezet hebben vanuit
onze moswerkgroep, was de bloembollenverkoop. Ook dit was een geweldig succes en heeft de school zomaar eventjes €2500 heeft opgebracht. Deze zal besteed worden voor de verfraaiing of vergroening
van de speelplaats van de kleuter- en lagere school.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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De Sint is aangekomen in ons land!

Wat beloven het spannende dagen te worden. Hopelijk mogen vele
kinderwensen in vervulling gaan bij het ontvangen van al dat lekkers
en mooie geschenken. Geniet maar van die guitige blikken bij het
ontdekken van dit alles!
En of hij op school langskomt, zullen we moeten afwachten, al
hebben we het één en ander in de buurt van de school al zien
bewegen en wordt ook gefluisterd dat hij maandag, 3 december in de
buurt zou zijn. Spannend!

Advent
In de donkerste tijd van het jaar brengt een feest als Kerstmis
warmte en licht.
Het is belangrijk de kinderen bewust te maken van het feit dat elk
jaar de geboorte van Jezus herdacht en gevierd wordt. Hiermee
wordt gestart in de advent.
Deze begint op zondag, 2 december.
Ook op onze school beleven we de advent. Elke week komen we een keer samen in de
kleuterzaal en zetten dan telkens één of meerdere talenten in de kijker via een
toneeltje. Ons motto is dit jaar: ‘we kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar
we kunnen ze wel laten schitteren!‘
Op vrijdag, 21 december spelen de juffen met enkele kleuters het kerstverhaal en wordt
het kerstfeest gevierd in de klassen. We maken er een gezellige tijd van.

… we u willen danken voor uw talrijke opkomst tijdens het
oudercontact? Hopelijk heeft u weer wat opgestoken over uw
kind.
Hierop aansluitend kan u in bijlage de resultaten lezen van het
tevredenheidsonderzoek dat we voerde in mei 2018.
… er regelmatig studenten kleuteronderwijs stage lopen van Thomas More Vorselaar? Juf
Lisa (3de jaars) zal de kleuters van juf Véronique (Rikkieklas) binnenkort boeien, ook
krijgt de Julesklas (juf Marjan) juf Edith als 2de jaars stagiaire en de Smurfenklas (juf
Katelijne) mag leuke activiteiten verwachten van juf Zoë (1ste jaars). Hopelijk mogen ze
vele rijke leermomenten ervaren.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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