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1. Nieuwjaarsborrel

Vrijdag 20 januari is het weer zover ;-) Dan kunnen we samen klinken op het
nieuwe jaar tijdens de supergezellige en hartverwarmende nieuwjaarsborrel!
De uitnodiging en alle praktische info kunt u terugvinden in het laatste
krantje van december ‘editie Kerst’ of in de kleurrijke flyer van de ouderraad.
Iedereen welkom vanaf

18.00 op ons winterterras voor een hapje

en tapje! Aan de kinderen werd natuurlijk ook gedacht …
windlichtwedstrijd en kinderdisco! Niet te missen dus! Jullie komen toch ook ???
2. Kunsteducatieproject L2 t/m L6
Ook dit jaar nemen de leerlingen van L2 t/m L6 deel aan het

kunsteducatieproject, georganiseerd door de
gemeente Kalmthout. De workshops zijn divers en aangepast aan de
mogelijkheden van de kinderen, maar allemaal zijn ze fantasierijk en
creatief! Er wordt geknutseld en gekliederd…. Dus voorzie

zeker aangepaste kledij die vuil mag worden!
De workshops duren ongeveer 2.5 uur en kosten 5 euro per kind (via
de schoolrekening). Ze gaan door in Pigment te Kalmthout. Vervoer
wordt geregeld via de klasjuffen. De workshops gaan door per klas op 4 verschillende dagen
(zie punt 10, agenda januari). De kinderen blijven die dag dan best op school eten.

3. Bezoek aan Klina – K3
Onze kleutertjes van

K3 werden deze week helemaal

ondergedompeld in de wondere wereld van het ziekenhuis en alles
eromheen. Op maandag
een

16 januari (vm) brengen ze dan

bezoekje aan Klina te Brasschaat om alles

‘live’ te ervaren ;-)
Vervoer wordt geregeld via de klasjuffen.
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4. Auteurslezing BIB L1/L2

Maandag 23 januari toont illustrator Benjamin Leroy aan
de leerlingen van L1 en L2 hoe een boek ontstaat. Het werk van
Benjamin Leroy kenmerkt zich door een speelse mix van emotie, humor
en absurdisme. Hij bouwt zijn tekeningen graag in lagen, zodat je steeds
iets nieuws kan ontdekken. Ook konijn Frits zit in al zijn boeken
verstopt! De lezingen van Benjamin geven een inkijk in het denk- en
maakproces van prenten en boeken. Via kribbels en schetsen toont hij
aan de kinderen hoe hij een ‘wereld’ bedenkt en uitwerkt. De lezing is
gratis en gaat door in de

BIB van Kalmthout.

Afspraken rond vervoer via de klasjuffen.
Neem zeker een kijkje op de website www.merel-benjamin.be!

5. Kruispunt Missiehuislei
Het is niet altijd makkelijk om het kruispunt aan de Missiehuislei vrij te houden, als je staat
aan te schuiven voor de Kiss & Ride… Daarom is de wijkagent en de verantwoordelijke van de
dienst mobiliteit van de gemeente Kalmthout, een kijkje komen nemen om
eventueel in de toekomst infrastructuurwijzigingen door te voeren. Tot dan
moet iedereen gewoon de wet naleven en de doorgang op het kruispunt niet
verhinderen. Dus:

aanschuiven mag, maar niet op het

kruispunt. Met dank voor jullie begrip.
6. Jongleren
Volgende week krijgen we bezoek tijdens de turnles van een echte jongleur! Hij laat de
kinderen kennismaken met jongleren. Jongleren is lichaamsbeweging zonder competitief
karakter en met een positief effect op de concentratie! Benieuwd of het gaat lukken … wie
weet zitten er wel talenten bij!
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7. Welkom op school
We verwelkomen met veel plezier 6 nieuwe instappertjes

Olivier, Floor, Izayah, Louis,
Celine en Liselot zijn onze nieuwe Zonnekindjes!
in K0…

Hopelijk voelen ze zich snel thuis bij ons op school… maar
dat lijkt ondertussen al aardig te lukken!

8. Zwemmen

Bewegen is belangrijk! Daar is iedereen het over eens! Fietsen, buiten
spelen, turnen en zwemmen! Helaas merken we dat er steeds meer
kinderen, om wat voor reden dan ook, niet mee gaan zwemmen.
12 kinderen van de 21 die niet mee kunnen zwemmen, is niets nieuw!
Uiteraard kan het gebeuren …een medische oorzaak kan een
geldige reden zijn, maar soms worden er drogredenen bedacht, gewoon
om hetzelfde als vrienden/vriendinnetjes te doen. Ook het vergeten van de zwemspullen is
een klassieker…. Dat kan echt niet meer. Bij het begin van het nieuwe jaar willen we daar
verandering in zien! Een werkpuntje voor het nieuwe kalenderjaar …

Dus morgen

allemaal op post, met zwemspullen!

9. Schoolrekening
Midden december werd de eerste schoolrekening, met enige vertraging, meegegeven. De

uiterste betaaldatum is 15 januari! Ontzettend bedankt aan alle ouders

die al betaald hebben en wij rekenen erop dat alle
anderen dat ook tijdig gaan doen ☺ Alvast bedankt!
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10. Agenda januari ’17

Vr 13 zwemmen (zwemgerief!!!)
Ma
Di
Do
Vr

16
17
19
20

bezoek Klina K3
kunsteducatieproject L2 en L5
kunsteducatieproject L3
kunsteducatieproject L4
Nieuwjaarsborrel 18.00

Ma 23 auteurslezing BIB L1 en L2
kunsteducatieproject L6
Vr 27 zwemmen (zwemgerief!!!)

