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Beste ouders, 

 

Het oude jaar heeft plaats gemaakt voor het nieuwe. Wij wensen iedereen een spetterend, 

succesvol en gezond 2019! 

Op maandag 7 januari kwamen er 3 instappertjes bij in onze school.  

WE HETEN DEZE KINDJES EN DE OUDERS VAN HARTE WELKOM! 

 

Tijdens de maand december hebben de kinderen heel wat leuke dingen gedaan! Sinterklaas is op 

bezoek geweest. Dat was voor alle kinderen een groot plezier! Kijk zeker eens even naar de foto’s 

op onze "vernieuwde" website: www.hetblavierke.be 

Elk kind kreeg van de Sint (met behulp van de ouderraad) een snoepzakje. DANK U WEL!!! Maar 

ook kreeg elke klas heel wat speelgoed en leuke materialen! 

 

De kinderen, leerkrachten, maar ook vele mama’s, papa’s, verenigingen en vrijwilligers hebben 

geholpen aan het kerstconcert en de kerstmarkt. Vele sponsors droegen hun steentje bij! 

Leerkrachten zochten naar gepaste knutselwerkjes om met de leerlingen te maken. De leerlingen 

leerden nieuwe kerstliedjes voor het kerstconcert. Veel ouders en sympathisanten 

hielpen mee aan de opbouw van het podium, het opzetten en nadien ook afbreken 

van de tenten, het halen van het gehuurd materiaal op de jeugddienst, … Allen 

samen hebben we er een geslaagd weekend van gemaakt! En dit hebben we enkel 

kunnen verwezenlijken door de belangeloze inzet van iedereen! DANK VOOR 

ALLES! 

 

We vragen om de kinderen die met de fiets naar school komen aan te sporen tot het 

dragen van een fietshelm. Dit is niet verplicht, maar toch aan te raden. Vergeet natuurlijk 

ook de fluo-vestjes niet, want onze actie Helm-Op-Fluo-Top loopt verder. 

 

Hou alvast vrijdag 1 februari vrij! Dan gaat onze 12de winterbarbecue door. 

Binnenkort krijgt u ook een uitnodiging voor deze eetavond! Breng gerust uw kennissen, 

familie en vrienden mee! Iedereen is welkom. De opbrengst is voor de huidige werking 

van de school!  

 

We willen graag een oproep doen aan jullie, ouders. Mogen we vragen om briefjes (allerhande), 

huistaken, geld,... altijd op aangegeven tijdstippen mee te geven aan jullie kapoen? Vaak moeten de 

leraars daar verscheidene keren naar vragen en zo zou het kunnen vergeten worden. 

Geef geld voor bv. drankbonnetjes ook altijd aan het kind mee dat ze moet krijgen (dus niet alle 

geld aan bv. het oudste kind, a.u.b.). BEDANKT!!! 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Nady Selis en Jo America, directie 

BESTE WENSEN VOOR 

HET NIEUWE JAAR! 
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JANUARI 2019 

 
1 DI NIEUWJAAR  

2 WO   

3 DO   

4 VR   

5 ZA   

6 ZO Feest van Driekoningen  

7 MA Instap van 3 nieuwe kleuters: WELKOM! 

Begin zwemweken voor het 2de, 4de en 6de leerjaar 

 

8 DI   

9 WO FRUITDAG  

10 DO 10.30u: Meneer Beer en de Woeste Wolven 1e + 3e lj 

11 VR   

12 ZA   

13 ZO   

14 MA Ouderraad (Kernteam) Leden 

15 DI   

16 WO FRUITDAG  

17 DO Infoavond Schoolrijpheid: 3e kleuterklas Ouders 

18 VR   

19 ZA   

20 ZO   

21 MA Vertrek Boerderijklassen 

20.00u: Infoavond Ouderraad (Plezant naar dromenland) 

2e leerjaar 

Iedereen 

22 DI Boerderijklassen 2e leerjaar 

23 WO FRUITDAG 

Terugkomst boerderijklassen 

Vertrek boerderijklassen 

Iedereen 

2e leerjaar 

1e leerjaar 

24 DO Boerderijklassen 1e leerjaar 

25 VR Terugkomst boerderijklassen 1e leerjaar 

26 ZA   

27 ZO   

28 MA Week van de gezondheid 

Infomoment Instappertjes na 1 februari 

Iedereen 

Ouders 

29 DI   

30 WO FRUITDAG                                                              Iedereen 

31 DO   

1 VR WINTERBARBECUE Iedereen 
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