Blikvanger kerst 2018
In de donkerste periode van het jaar kijken we met de kinderen hoopvol uit naar het licht.
De advent omvat dit schooljaar vier volle weken waardoor we net voor de kerstvakantie het
4de kaarsje kunnen aansteken. Dit jaar zetten we de parochiale verenigingen in de kijker :
vormselwerking, OKRA, welzijnsschakels en Samana (ziekenzorg). Vier enthousiaste
medewerkers-vrijwilligers komen op vrijdagmorgen hun organisatie voorstellen.
Om hen een duwtje in de rug te geven, staat er in elke klas daarvoor ook een
spaarpotje.
Het is ook de tijd voor de examens voor de leerlingen van het 2 de tot het 6de leerjaar. De
resultaten die de leerlingen behalen zijn belangrijk voor de kinderen en voor u, maar vergeet
niet : ook voor de leerkrachten is dit heel interessante informatie. We krijgen een beeld wat
is gekend, maar ook wat nog eens moet herhaald worden. Geef hen dus voldoende rust en
vertrouwen.
De vorderingen van uw kind(eren) kunt u in januari bespreken met de leerkracht. Hou dus
de uitnodiging voor het oudercontact in de gaten en geef het zo snel mogelijk ingevuld terug.
Let wel, het oudercontact is een deeltje van het engagement tussen ouders en school.
Op donderdag 20 december zingen de leerlingen van het 4de leerjaar zich
opnieuw de longen uit het lijf met de uitvoering van hun kerstmusical. Om
10 uur treden zij op voor de kinderen en om 17.30 uur doen zij dat
opnieuw voor de ouders en alle parochianen. Warm aanbevolen en
iedereen welkom in de kerk !
Ook op 20 december biedt het oudercomité drankjes en knabbeltjes aan vanaf 15 uur op de
speelplaats. Om 15.30 uur kunnen jullie genieten van enkele liedjes uit de kerstmusical.
Sommige klassen maken een kerstwandeling vanaf 14 uur, maar daarvoor krijg je de info
van de leerkracht. De kinderen krijgen nog een engelkoek en mogen met een zakcentje ook
iets kopen om te drinken. Dorstigen krijgen bij ons altijd water.
De kleuters houden een gezellig kerstfeestje in de klas en kunnen na
15.30 uur opgehaald worden door de ouders voor een bezoekje aan de
kraampjes.
De fruitwoensdagen starten opnieuw in de week van 16 januari en eindigen voor dit
schooljaar op 27 maart.
Onlangs overleefde een vader van één van onze leerlingen een heuse ramp. De gebroeders
Hollebeke verloren hun schip in de Noordzee, maar konden gelukkig gered worden. Er loopt
momenteel een actie om hun verlies wat te verzachten. Ik wil dit enkel eens vermelden. Je
leest er meer over op "brothers@sea". De zee is fascinerend, maar niet te vertrouwen.
Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar vanwege de hele Don Boscoschool.

