Nieuwsbrief 9
Beste ouders,
De laatste nieuwsbrief van 2018!

Over één weekje is het zover, de kinderen zullen genieten van twee weken verdiende
vakantie.
Dank je wel aan iedereen die iets betekende voor onze school
de Zevensprong! We kijken zeer blij terug op de vele inspanningen. Maar ook u, ouder,
bent een deel van dat geheel en draagt, hoe klein u dat ook mag vinden, uw steentje
bij. Bedankt voor het vertrouwen. Mogen we bij de herdenking van de geboorte van
Jezus steeds weer de kracht vinden om steeds opnieuw zo enthousiast verder te gaan!
Langs deze weg wensen we jullie allen dan ook een vreugde- en
vredevol 2019 toe!
We sluiten dit trimester af met een kerstviering in de speelzaal op
vrijdag 21 december.
De juffen en enkele kleuters spelen voor de kinderen het kerstverhaal. Nadien volgt er
nog een kerstfeest in de klas.

Toch nog even melden dat de Sint onze school gelukkig niet vergeten is
en dat hij heel wat speelgoed en koekjes gebracht heeft voor in de
klassen, de vertelklas en de turnzaal. Ga zeker maar eens kijken op
onze website. Dankjewel Sint en Pieten en hopelijk tot volgend jaar!

In bijlage kan u een flyer vinden van musical-kampen die
plaatsvinden op onze school nl. van 15 tot 19 april en 22 tot
26 juli 2019.
Omdat deze op onze school plaatsvinden kan u een unieke
kortingscode van €10 krijgen. De code is geldig tot en met
31/03/2019 .
Let wel, deze is niet cumuleerbaar met andere kortingen of met
terugwerkende kracht. Inschrijving gebeurt via
www.milakampen.be
Onze code is: Zevensprong@MiLa19
Denk er ook aan dat tegenwoordig heel wat mutualiteiten ook terugbetalingen doen voor
zulke kampen. En indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u ook in aanmerking
komen voor een grotere korting (80%) via de gemeente.
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Op de laatste dag van het jaar trekken heel wat kinderen zingend
door de straten. Ook in onze drie deelgemeenten van Brecht leeft deze
traditie. Gewapend met een zingzak, muts, sjaal en hun stem gaan
kinderen van deur tot deur om wat snoep of een centje bij elkaar te
zingen. Met hun lied wensen de kinderen de toeschouwers een
voorspoedig nieuwjaar.
Om deze mooie traditie in ere te houden, krijgen alle kinderen van onze school een
prachtige zingzak aangeboden vanuit de gemeente . Hopelijk kunnen de kinderen er met
oudjaar dan ook veel plezier aan beleven.

… u nog een extra mooie bijlage vindt over de komende
winterwandeling ism het feestoudercomité?
Het belooft een spannende uitstap te worden.

Ho, ho, ho,
Zie hieronder de komende belangrijke data

¤Belangrijke

data.
Maandag 24 december–vrijdag 4 januari
Maandag 7 januari
Vrijdag 18 januari
Maandag 21 januari
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 febuari
Dinsdag 12 februari
Zondag 17 februari
Donderdag 21 februari
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart – vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart
Donderdag 21 maart
Dinsdag 26 maart
Woensdag 27 maart
Maandag 8 april – maandag 22 april

Kerstvakantie
Instap 3
Batterijen en inktpatronen ophaaldag
Toneeltje jaarthema ‘grenzeloos groeien’
Instap 4
Facultatieve verlofdag = geen school
Dikketruiendag
Winterwandeling
Open uurtje instappers 11 maart
Pedagogische studiedag
Peutersportdag Peerdsbos 1ste kk
Carnavalsfeest
Krokusvakantie
Instap 5
Theaterbezoek voor 1ste kk Ensemble Leporello
Open uurtje instappers 23 april en 1 juni
Toneeltje jaarthema ‘grenzeloos groeien’
Paasvakantie

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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