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1. De Sint
Aftelleuh … De Sint en zijn gevolg zijn onderweg naar Zonnekind! En ook dit jaar kunnen we
met een gerust hart zeggen … ER ZIJN DIT JAAR GEEN STOUTE KINDEREN BIJ ☺
Alle kinderen zijn in volle voorbereiding voor zijn komst! De kinderen van K3 en L1
hebben op de laatste dag van november nog net op de valreep hun

pietendiploma behaald! Ze leerden pepernoten bakken, oefenden
de pietendans en knutselden erop los!
Vanmorgen zag het schoolplein er al een beetje vreemd uit … er
hingen hartjes en een liefdesbrief van Zwarte Piet! Voor wie zou die
bestemd zijn ….. Dinsdag 5 december wordt deze vraag zeker beantwoord! Wij zijn net zo
benieuwd als jullie! SSSSSSSSSSSSPANNEND …

2. Pedagogische studiedag
Woensdag 6 december zijn onze schooldeuren gesloten en kunnen alle
kinderen volop genieten van het sinterklaasfeest! De juffen daarentegen
zitten die dag even op de schoolbanken!

3. Oudercontact LS
Het eerste trimester zit er bijna op en jullie kinderen hebben alweer heel wat bijgeleerd!
Soms loopt dat vlot, maar soms ook niet! Jullie kunnen met al jullie vragen en
bekommernissen terecht bij de juf of meester van jullie kind (-eren) tijdens het
eerstvolgende oudercontact tijdens de week van 4 december! De kinderen kregen al
uitnodigingen mee!
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4. Child Focus L5 en L6
De gevaren van het internet en de sociale media kennen we allemaal en
het is noodzakelijk om onze kinderen hierover in te lichten. Wat post je
op facebook? wat betekent het als iets viraal gaat? Hoe beveilig je het
gebruik van facebook en instagram? Wie laat je toe om je te volgen?
Het is maar een greep uit de vele vragen die gesteld kunnen worden.
Een medewerker van Child Focus heeft de kinderen tijdens een drie uur durende voordracht
geconfronteerd met de mogelijke gevolgen en gevaren ervan! Het werd een interactieve
sessie en qua ‘eyeopener’ kon het alvast tellen! Hopelijk helpt het onze kinderen om zich
weerbaar op te stellen!

5. Advent
Donderdag 7 december gaan we van start met de viering van de advent. Dit jaar
willen we de kinderen eventjes laten stilstaan bij het feit dat niet iedereen kan
genieten van een gezellig huis of een warme thuis. We steunen het project

Winteropvang in Antwerpen voor daklozen.
De actie wordt aan de kinderen uitgelegd bij de opening van de adventsperiode.
Diezelfde dag wordt er een mail gestuurd met alle praktische info. Hou je mailbox
in de gaten!

6. Schaatsen
De eerste smeltende sneeuw is een feit en de diepvriestemperaturen kondigen zich aan…
Hoog tijd voor schaatspret in Kapellen! Op woensdag 20
december wordt er naar hartenlust geschaatst op de piste aan
het Dorpsplein van Kapellen! Alle praktische info volgt nog via
mail en de kinderen! We zoeken in ieder geval veel
“berijdwillige” chauffeurs ;-)

2017-2018
december 2017
7. Netbal L5 en L6
Op donderdag 21 december (vm) kunnen de leerlingen van L5 en L6 zich volop uitleven
tijdens een

netbaltornooi met leeftijdsgenoten van de Kalmthoutse

Scholengemeenschap!
Een sportieve happening die Zonnekind moeiteloos gaat winnen ;-)))
Praktische info volgt later!

8. Kerstviering
Op vrijdag 22 december vieren alle kinderen samen kerst in de klas! We willen
even benadrukken dat het die dag gewoon les is tot 15.30!
Kinderen die NIET aanwezig zijn, kunnen hun

rapport NA de

kerstvakantie afhalen.

9. Kerstvakantie
En dan … dan is het kerstvakantie! Veertien dagen de tijd om lekker en gezellig met familie
en elkaar te genieten van de eindejaarsfeesten!

De vakantie begint maandag 25 december en eindigt zondag 7 januari 2018

10. Nieuwe instappers
En meteen na de kerstvakantie op maandag 8 januari starten er
Onze allerkleinste vriendjes tellen samen met juf Daphne

Olivia, Cis, Alice, Jack P.,
Jack D.J. en Amelie te verwelkomen in hun klasje!
ongeduldig af om

Juf Daphne stuurt alle nieuwe ouders nog een mail met
praktische info over de klaswerking.

6 nieuwe kleutertjes!
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11. AGENDA december 2017
Di
Wo
Do

05
06
07

Vr
Wo
Do
Vr

15
20
21
22

De Sint op school
ped. studiedag (géén les)
advent (opening project)
oudercontact LS
zwemmen
schaatsen LS
netbal L5/L6
kerstviering
rapport

