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• Kerstviering  
Op vrijdag 20 december zal de jaarlijkse kerstviering plaatsvinden in de parochiekerk van 
Elzestraat. Wij nodigen alle ouders, grootouders, sympathisanten uit om samen met ons 
te vieren.  
De viering zal van start gaan om 14 uur.  
 

• Brengen van de kleuters + tijdig aanwezig  
Wij merken dat heel wat ouders nog steeds te laat aankomen op school. Dit stoort de 
lessen zeer hard. Wij vragen jullie nogmaals uitdrukkelijk om steeds tijdig aanwezig te zijn 
op school. Op die manier worden de lessen niet verstoord.  
Wij vragen ook om de kleutertjes via de witte deur naar school te brengen, niet met een 
grote broer of zus via de gang van de lagere school. 
De kleuters worden ook opgehaald door de ouders, grootouders, … . Niet door een broer 
of zus van de lagere school. De leerkrachten kunnen anders geen overzicht bewaren. Wij 
vragen dit voor de veiligheid van de kinderen.  
 

• Opendeurdag  
Op 15 februari is er een opendeurdag voor nieuwe kindjes. Heb je buren, vrienden, familie, 
… die nog een school zoeken? Maak ze zeker warm voor onze opendeurdag op zaterdag 
15 februari. We verwelkomen hen heel graag en geven met plezier uitleg aan de 
geïnteresseerden.  
 

• Gesprek mobiliteit  
Op dinsdag 17 december zal er een gesprek plaatsvinden met enkele ouders, meester 
Mathias en de schepen van mobiliteit van Sint-Katelijne-Waver. Wij zullen het hebben over 
de gevaarlijke verkeerssituaties rond onze school.  
 

• Oudercontacten lagere school  
Op dinsdag 17 december zullen de oudercontacten van de lagere school plaatsvinden. De 
ouderraad zal zoals ieder jaar de innerlijke mens versterken met een heerlijk hapje en 
drankje. Dit zullen ze doen om zichzelf voor te stellen en de ouders beter te leren kennen. 
Op die manier proberen ze de werking van de ouderraad aan iedereen te verduidelijken.  
 

 
 
 
 

• 17 december  Oudercontacten lagere school  
• 18 december Koekjesverkoop aan de schoolpoort (’s morgens en ’s avonds) 
• 19 december  Koekjesverkoop aan de schoolpoort (’s avonds)  
• 20 december  Kerstviering om 14 uur in de parochiekerk van Elzestraat  
• 23 december – 3 januari  Kerstvakantie  
• 6 januari Driekoningen zingen  
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• 17 januari  Wintercafé  


