
Nieuwsbrief december 2022

Belangrijke data

- 2 dec: rapporten

- 5 dec: de Sint komt

- 5 dec: oudercontact lager

- 6 dec: VRIJ

- 8 dec: culturele voorstelling Red & Lilly L1A, L1B, L2A & L2B

- 8 dec: alles met de bal L3A, L3B, L4A & L4B

- 13 dec: oudercontact lager

- 21 dec: open klasdag

- 23 dec: kerstviering 9h00

- 24 dec: start kerstvakantie

- 25 dec: Kerstmis

Geboortes

Juf Ilse is voor de 3de keer mama geworden
van een jongetje, Lucas!
Zij gaan dus vanaf nu met 5 op pad.
Proficiat en geniet van jullie kleine spruit!



Overlijdens

De grootvader van Lieze (L5A) en Giel (L3A) Drees

en de grootvader van Lyna Colleye (L2A) zijn

overleden.

Wij wensen hen veel sterkte bij dit verlies.

Wist je dat…

● Vorige week kreeg elke gezinsoudste een briefje mee voor onze jaarlijkse wafelverkoop.
Wist je dat we met de opbrengst hiervan onze 6de-klassers hun skipas (deels) cadeau
kunnen doen? Zo proberen wij, als school, de kosten voor de ouders wat te drukken.
En u krijgt in de plaats een lekkere doos wafeltjes....

● Vrijdag krijgt iedereen van het lager een rapport mee.
Dit zal er iets anders dan voorheen uitzien.
Om uw kind breder te evalueren, hebben we gekozen voor een punten- en
attituderapport.

Op het puntenrapport worden de scores op 10 vermeld. De resultaten zijn gebaseerd
zowel op toetsen als op dagelijks werk. De leerkracht verduidelijkt dit met een woordje
uitleg onder elk vak.
De attitudes worden weergegeven d.m.v. een klavertje. Hiermee willen we laten zien hoe
uw kind groeit in de loop van het schooljaar.

● de kleuters van Heeserbergen een boekenpakket hebben gewonnen van Rosie en Rik?
Dankzij het boek ‘Speel en leer met Rosie - Zorg je mee voor de natuur?’ leren kleuters
hoe ze spaarzaam kunnen omgaan met de natuur.
Ter promotie van dit boek mochten zij een foto opsturen van de bijbehorende poster.
Hierop moesten ze aangeven dat wij zuinig omspringen met energie.
Hieronder de winnende foto van onze kleutertjes:


