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Dag allemaal! Het zijn donkere dagen, letterlijk en figuurlijk. In de wereld doen heel veel mensen
elkaar pijn, hebben geen respect voor elkaar. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, letterlijk en figuurlijk.
Overal zie je lichtjes, in huizen, op straat en op 16 december ook op onze school tijdens de eerste
kerstmarkt. Het grootste lichtpunt zijn onze kinderen zelf. Zij hebben zich geweldig ingezet door heel
veel sponsors te zoeken en heel veel rondjes te lopen en te stappen voor de warmste week ten
voordele van Bednet. Goed gedaan kinderen! En nu een welverdiende vakantie!
HET OUDERCOMITÉ

SINT-JOZEFLAND !
Sinterklaas
KAPOENTJE...

Op donderdag 24 en vrijdag 25 november was het eindelijk zover: het grote ouderfeest
waar zowel jong als oud naar uitkeek. De kleuters namen ons dit jaar mee naar Sint-Jozefland,
een idyllisch speelgoed-paradijs waar ook Minions, Pinokkio’s, en andere sprookjesfiguren
vertoeven. Het was super leuk en mooi gebracht, we hebben er allen van genoten, BRAVO!

Dank jE wel!

Dank je wel, leerkrachten, voor weer een spectaculair
ouderfeest! Zoals elk jaar: fantastisch gewoon!
Wij houden eraan om jullie, volgens onze eigen traditie,
in de bloemetjes te zetten.
Het oudercomité heeft in naam van alle ouders en
kinderen de leerkrachten getrakteerd op ontbijtkoeken,
de maandag na het ouderfeest.

VERSLAG VERGADERING OC
Op 22 november ging de tweede vergadering
van het oudercomité door. Deze was integraal
gewijd aan de organisatie en voorbereiding
van de eerste kerstmarkt op school!
BENIEUWD WAT HET GEWORDEN IS?
Lees dan verder…

HO, HO, HO...

EEN KERSTMARKT OP DE SPEELPLAATS !

Kerst...

Is… samen zijn

Is… overal lichtjes aan

Is… weer bij elkaar horen
Is… einde en

steeds nieuw begin
Is… een handdruk

en een hartelijke groet
Is… horen van elkaar

toch de eigenlijk zin!

Op vrijdag 16 december was het lang behoorlijk druk op de grote speelplaats. Het was kerstmarkt! De eerste
kerstmarkt op onze school. Een paar mensen van het oudercomité hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen.
Met een mooi resultaat! Lichtjes, lekker eten en drinken, leuke activiteitjes voor de kinderen en een gezellige
drukte zorgden voor veel sfeer. Voor het eten en drinken heeft het oudercomité samengewerkt met de praatgroep.
De enthousiaste mama’s van de praatgroep hadden heel wat lekkers klaargemaakt. De bezoekers van onze kerstmarkt
konden dat erg appreciëren. De kids konden zich goed vermaken met snoepsatés en kerstballen maken, chips eten
en drankjes drinken, en gewoon spelen op de speelplaats. En er waren kerstcadeautjes te winnen voor wie meegedaan had aan de kleurwedstrijd.
Het was al lang donker toen het feest gedaan was. Een succes! Wie weet komt er volgend jaar een vervolg…?

ST-JOZEF LOOPT VOOR BEDNET

Vakantie!!
Kom we gaan op stap...
expo

Expo GIF > Tot 03/09/2017,
Museum Voor Natuurwetenschappen, Brussel.
Wie heeft er schrik van slangen?? Geen paniek, ze
zitten veilig achter glas! In een twintigtal terraria
zijn levende slangen, hagedissen, spinnen, kikkers,
padden en andere giftige dieren verzameld. Een
dierenverzorger kijkt er op toe dat zij gezond blijven, en jij mag meekijken!
www.natuurwetenschappen.be
Expo HARRY POTTER
> Nog tot 8 januari, Paleis 2, Laken.
Dompel je onder in de wereld van Harry Potter!
Ontdek de decors uit de films zoals de leerlingenkamer en de slaapzaal van de Griffoendortoren...en
duizenden authentieke rekwisieten, kostuums en
wezens die te zien zijn in de legendarische films.
www.expoharrypotter.be
museum

MINISTER
> Activiteit voor kinderen, BELvue Museum, Brussel
Trek je (mantel)pak aan en word minister tijdens je
bezoek aan het museum. Er valt zo veel te denken
en te doen! Maak kennis met België en zijn geschiedenis door je opdrachten uit te voeren. Kun je
de uitdaging aan?
www.belvue.be / http://www.belvue.be/nl/activities/
musee/ik-ben-de-minist

