6/12 Sint- en grootouderfeest
Mogen wij nog eens de aandacht vestigen op het
tijdig aanwezig zijn.
De school start ’s morgen om 08.45u.

Het Sint- en grootouderfeest was weer
geweldig. Bedankt Sint en Piet om ook ons
schooltje niet voorbij te rijden.

Bedankt voor de medewerking.

H1 Pimp je schoentje, klein kapoentje

Knutselwerkjes in de opvang bij Linda en Kim

Een oude schoen beplakken met papier en
behangerslijm, daarna schilderen en pimpen
met allerlei materiaal. Dit zijn de resultaten:

21/12 Kerstevenement
-14.30u kerstviering in de kerk van
Humbeek

Het ministerie van Verloren Voorwerpen meldt ons
dat er een overvolle lading aanwezig is:
Heel veel fluohesjes, mutsen, eenzame
handschoenen, sjaals, 1 sok en super veel doosjes
zonder naam!
Daarom zien we ons genoodzaakt om op het einde van
deze week de voorziene plaats leeg te maken.
Dus alle verloren voorwerpen die niet weg zijn
daartegen, worden onherroepelijk verwijderd en
weggegooid in de kledingcontainer!!!

-15.30u kerstkoor

Gelieve snel eens een kijkje te nemen aan de
vensterbank onder het afdak…

-16.00u Officiële opening nieuwe
klaslokalen

-16.15u kerstkoor + hapje en drankje
aangeboden door de ouderraad
21/12 jarigen vieren
"Onze Jarigen vieren" doen we vrijdag 21 december’18 met
onze kousenvoeten aan. Het moment om eens met je gekste
kousen naar school te komen!
Deze maand laten we onze kwetsbaarheid zien.
Alleen mensen die zichzelf kwetsbaar laten zijn en dat durven delen, kunnen misschien wel eens
gelukkig zijn!
Dirk De Wachter
De kinderen mogen dus vrijdag de kousenvoeten meebrengen naar school.
Groetjes,
Het stap je mee-team

De afgelopen vier maanden volgden we al 4 belangrijke wegwijzers op ons pad "Stappen jullie
nog verder mee?"
Hieronder nog een beetje uitleg bij deze 4 wegwijzers:
Pantoffels in september = Gastvrijheid is openheid, identiteit en zelfontplooiing.
Sandalen in oktober = In de schoenen van de vreemde ander durven staan en zo groeien in
dialoog, het is brandend actueel.
Dansschoenen in november = Met een verwonderd hart dans je de verbeelding in.
Kindersokjes in december = Een blik, een handdruk, ogen met een verhaal vol kwetsbaar
verlangen … Op kousenvoeten stappen we de advent en elkaars wereld binnen.

Na de kerstvakantie gaan de leerlingen opnieuw
zwemmen in het zwembad van Strombeek. De
regeling zoals meegegeven in september blijft
hetzelfde.

10/01 BIB

16/01 H1 tem H6 schaatsen

29/01 HC Voorstelling BiZAR in GC de Zandloper in Wemmel
Kijk binnen in het huis van een prettig gestoorde oma. In haar vrolijke bestaan wordt ze
opgeschrikt door een soort klusjesman, die allerlei ‘reparaties’ komt uitvoeren. Hij opent kasten,
sleutelt aan toestellen en vindt steeds iets wat hem compleet verrast. Zij is soms geamuseerd,
soms gegeneerd, soms verstoord en soms compleet gestoord door wat hij allemaal uitvoert.
Oma en de klusjesman spreken een bizarre taal die niet te verstaan is, maar die toch iedereen
begrijpt.

‘BiZAR’ is een speelse en muzikale voorstelling vol met auditieve en visuele verrassingen. Een
absurde en woordeloze choreografie voor kleuters, waarin herkenbaarheid en Belgisch
objectensurrealisme samen een walsje dansen.

