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Lieve ouders en Zonnekindjes

2017

staat voor de deur en daar willen we samen graag op klinken!
Traditiegetrouw nodigt de ouderraad jullie graag uit voor een gezellige

nieuwjaarsborrel

20 januari

op

vrijdag

om samen te toosten op een

verdraagzaam, vredevol en fantastisch 2017!!!

welkom vanaf 18.00 op de speelplaats van de
lagere school, die wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een GEZELLIG
WINTERTERRAS!

Iedereen

Denk eraan … bij vrieskou lekker warm aankleden en induffelen… Wij zorgen voor de
rest! Lekker warme hapjes en hartverwarmende drankjes! Denk aan verse soep,
hotdogs, glühwein en warme chocomelk, maar ook wijn, bier, frisdrank en water! Voor
elk wat wils!
Vanaf 18.30 kunnen de kinderen zich volop uitleven in

een toffe

kinderdisco

(turnzaal) .
Om ons winterterras extra gezellig aan te kleden, vragen we de kinderen
om vooraf een mooi, grappig of sfeervol

WINDLICHT

van glas,

karton of papier te KNUTSELEN.
Elke meegebracht windlichtje wordt beloond met een kleine attentie!

PRIJZEN

Bovendien zijn er (per graad) ook enkele mooie
winnen! Vergeet dus niet je naam op je creatie te zetten!

te

veiligheid

Vanwege de
, vragen we
wel om uitsluitend theelichtjes op batterijen
te gebruiken! Dus géén echte kaarsen of
theelichten!
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 20 januari!

Tot dan?
Alvast fijne en gezellige feestdagen!

De ouderraad
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1. Noteer met stip voor 2017
•

Vrijdag 20 januari

•
•

Woensdag 8 februari
9-21 februari

• Woensdag 22 februari
•

Woensdag 8 maart

•
•
•
•

Dinsdag 2 mei
Woensdag 3 mei
Zaterdag 13 mei
Woensdag 17 mei

Nieuwjaarsborrel
pedagogische studiedag
project de ruimte

carnaval (ruimte)
pedagogische studiedag
lokale verlofdag
pedagogische studiedag

TUINFEEST
fotograaf

2. Agenda januari 2017
Schoolkrantje januari met meer info hierover verschijnt na de kerstvakantie!!!
Ma

09

begin 2de trimester

Vr

13

zwemmen

Di

17

Do
vr

19
20

kunsteducatieproject L2
kunsteducatieproject L5
kunsteducatieproject L3
kunsteducatieproject L4
NIEUWJAARSBORREL

Ma

23

auteurslezing BIB L1/L2
kunsteducatieproject L6

Vr

27

zwemmen
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Voor de laatste dagen van het jaar
Veel gezelligheid met elkaar!
Voor de 365 dagen die dan volgen
Veel geluk en weinig zorgen!

Onze beste wensen voor 2017.

