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1. Welkom Morris

Morris is het tweede zoontje van juf Emily en Wim! Hij werd geboren op
3 november en is een flinke baby van 54,5 cm en 3,960 kg! Grote broer Lewis is in de wolken!
Dikke proficiat en veel geluk samen!

2. De Sint op school
Het aftellen kan weer beginnen … nog 5 keer slapen en dan is het zover!!!
De Sint en zijn Pieten komen naar Zonnekind! En ook dit jaar kunnen we weer met
een gerust hart zeggen:

ER ZIJN DIT JAAR GEEN STOUTE (ZONNE-)KINDEREN BIJ 
Alle kinderen zijn in volle voorbereiding op zijn komst!
De kinderen van K3 en L1 behaalden met glans hun PIETENDIPLOMA in de
pietenschool! Ze leerden er pepernoten bakken, oefenden de pietendans en knutselden erop
los!
Maar er is wel een klein probleempje …. Ondeugende Piet heeft al het
snoepgoed in een vergrendelde kist verstopt. Gelukkig kunnen de kinderen
elke dag een stukje van de code kraken door verschillende opdrachten tot
een goed einde te brengen! Als dat maar goed komt ;-)

Wegens aankomst van de Sint wordt de Kiss en Ride (de oprit dus) op
woensdag 5 december afgesloten vanaf 08.20!
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3. Adventsactie ‘bring a smile’
Maandag 3 december gaan we van start met de viering van de advent. Het is een moment
om even stil te staan bij het feit dat niet alle kinderen het even goed hebben. De komende
weken zullen de kinderen werken rond ‘een lach
het ziekenhuis, een lach voor chronisch zieke
kinderen, een lach voor kinderen zonder (t)huis.. We
tonen ons warm hart en steunen verschillende
goede doelen dicht bij huis! U verneemt er later
meer over via mail!

voor …’

een lach voor kinderen in

4. Kronkeldiedoe L1

Kronkeldiedoe is een mannetje vol energie dat langs
verschillenden oefeningen kronkelt en veert. De kinderen doorlopen 15
activiteiten via een doorschuifsysteem: steppen, toestellen overschrijden,
balanceren, springkasteel… en nog veel meer!
Kronkeldiedoe gaat door op dinsdag 18 december (vm) in Hoevenen.
Praktische info volgt nog.

5. Netbal L5 en L6
Op donderdag 20 december kunnen de leerlingen van L5 en L6 zich volop uitleven tijdens
een

netbaltornooi met leeftijdsgenoten van de Kalmthoutse

Scholengemeenschap!
Een sportieve uitdaging die Zonnekind moeiteloos gaat winnen ;-)))
Praktische info volgt later!
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6. Kerstviering
Op vrijdag 21 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, krijgen hun

rapport pas

NA de kerstvakantie.

7. Kerstvakantie
En dan … dan is het KERSTVAKANTIE!!! Twee weken de tijd om lekker en gezellig
met familie (en elkaar) te genieten van
de eindejaarsfeesten en de vrije tijd!

De vakantie begint op
maandag 24 december en
eindigt op zondag 6 januari 2019!

8. SAVE THE DATE

VRIJDAG 18 januari 2019
NIEUWJAARSBORREL
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9. AGENDA DECEMBER 2018
ma

03 start adventsproject

woe

05 de Sint op school

di

18 kronkeldiedoe L1

do

20 netbal L5/L6

vr

21 kerstviering
rapport

KERSTVAKANTIE van 24 december t/m 6 januari

