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Band e-light
Klasnieuws
Beste ouders.
Hier is uw 2de e-bandje. Verder vindt u een kalenderoverzicht voor de komende maanden
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Klik
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om
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een mailtje of kom even langs op het secretariaat. Wijzigde uw e-mailadres, dan kunt u ons dit mailen
naar het webportaal te gaan van waar u rechtstreeks naar de weblog van uw klas naar keuze kunt
(gemeenteschoolwelle@telenet.be).

Van de directeur…

Wilt u de fratsen van onze zesdeklassers op skiklas volgen dan komt u rechtstreeks op hun skiblog
terecht als u op onderstaande knop klikt.

De kerstdagen staan voor de deur. Een periode van samenzijn met familie, gezelligheid en feest.
Natuurlijk wens ik u graag een fijne feesttijd toe. Maar laat ons ook niet verkillen voor mensen die
minder geluk hebben dan ons, die eenzaam zijn, die hulpbehoevend zijn, die op de vlucht zijn.
Laat ons hen ook in deze periode een warm hart toedragen.
U was wat medeleven betreft dit jaar echt wel grandioos. We mochten weer een grote verkoop
optekenen tijdens de truffelactie wat onze skiklassen al gelijk op het goede spoor zette. Op onze website
kunt u van 21 tot 28 januari hun belevenissen volgen.
Niet allen L6 gaat een sportieve periode tegemoet, ook L3. Zij beleven in februari weer een sportweek :
op maandag 20, dinsdag 21 en donderdagnamiddag 23/02 wordt het volop sport- en spelplezier in de
sporthal van Denderleeuw.
We zitten middenin de donkerste periode van het jaar. Denk aan je zichtbaarheid ’s morgens en ’s avonds
op weg naar of van school. Een fluohesje kan wonderen doen.
Bij de mama’s en de papa’s die hun kroost met de auto naar school brengen willen we er op aandringen
de verkeers- en parkeerregels na te leven. Voor u misschien een bron van ergernis af en toe, maar het
niet naleven is een bron van gevaar voor onze (dus uw) kinderen. Iets verder parkeren en het laatste stuk
wandelen naar school is niet alleen veiliger, maar ook nog goed voor de gezondheid.

Klasnieuws
Bent u nieuwsgierig naar wat er de afgelopen maanden allemaal in de klassen te doen was? Wilt op de
hoogte blijven van de nakende activiteiten ? Klik op onderstaande knop om rechtstreeks naar het
webportaal te gaan.
Naar de klas
webblogs

Naar de
nieuwspagina

Wilt u de fratsen van onze zesdeklassers op skiklas volgen dan komt u rechtstreeks op hun skiblog terecht
als u op onderstaande knop klikt.
Naar de
skiblog

Vakantie en vrije dagen
Kerst en Nieuwjaars vakantie
Van maandag 26 december 2016 tot zondag 08 januari 2017
Woensdag 18 januari: verlof (pedagogische studiedag)
Maandag 30 januari: lokaal verlof

Krokusvakantie
Van maandag 27 februari tot zondag 5 maart

Geplande activiteiten

OUDERCONTACT KLEUTERS
DINSDAG 7 FEBRUARI

KLEUTERS

INFOAVOND INSTAPKLAS
NIEUWE PEUTERS

woensdag 1 februari
Zwemmen groene klas

DINSDAG 7 FEBRUARI

maandag 20 februari
Groene klas op stap

19:30 UUR

LAGERE SCHOOL
maandag 9 januari
Bib
4de, 5de en 6de leerjaar
3de,

vrijdag 27 januari
Schaatsen 1st,2de,3de 4de en 5de leerjaar
(Schaatsen ter vervanging van het zwemmen)

Maandag 6 februari
Medisch onderzoek 5de leerjaar
maandag 13 februari
Bib 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

