VBS De Lettermolen
Molenweg 69—3520 Zonhoven

Nieuwsbrief
Schooljaar 2019-2020

RAPPORTEN
Op vrijdag 20 december 2019 krijgen de kinderen van
de lagere school hun rapport mee naar huis. In de week
van 13 tot 17 januari 2020 is er voor de ouders een oudercontact gepland waar dit rapport kan besproken
worden. Het inschrijfstrookje mag je na de kerstvakantie bij de leerkracht afgeven.

NIEUWJAARSBRIEVEN LAGERE SCHOOL
Traditiegetrouw schrijven we ook dit jaar nieuwjaarsbrieven in de klas. Ieder kind krijgt gratis één nieuwjaarsbrief die bestemd is voor de ouders. Indien je
meerdere brieven wenst, kan je die bestellen in de
school. De brieven kosten €0,90 per stuk. In de loop
van december kan je de bestelling doorgeven via de
schoolagenda van je kind. De betaling gebeurt via de
schoolfactuur.

nummer: 4

MUSICAL ANNIE
We gaan op 11 en 12 december 2020 uitpakken met de Musical Annie, gebracht door
de ganse school. Noteer dit alvast in je agenda,
want het gaat zeker de moeite zijn. Met de
werkgroep zijn we daar nu al aan bezig: teksten schrijven, kledij, decor,… Vandaar dat we
dit jaar in mei GEEN SCHOOLFEEST organiseren. Maar… ALAAF ALAAF Op vrijdag 21 februari 2020 organiseren we een ‘carnaval party’ op de speelplaats, waar jullie, bij het afhalen van je kind, op uitgenodigd zijn. We voorzien aangepaste muziek en carnaval sfeer, zo
kunnen we samen de vakantie inzetten. Meer
info volgt nog!

01/12/2019
VOORLEESWEEK
Tijdens de voorleesweek werd
er in alle klassen extra voorgelezen. Het thema van dit
jaar was voorleesrituelen. Op
school werd voorgelezen met
Kamishibai, in een voorleesslinger en iemand van de bib
kwam een prentenboek voorlezen. De leerlingen van het
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
konden, in een korte voorstelling, kennismaken met het
sprookje ‘De vijvervrouw’ van
Godfried Bomans. Ze waren
allen heel enthousiast.

KERSTMARKT TERMOLEN
Vrijdagavond 13 december vindt er opnieuw een kerstmarkt op Termolen plaats. Ook dit jaar zal er van onze school en van het oudercomité
een kraampje aanwezig zijn. Hierbij nodigen we alvast alle ouders uit om iets te komen drinken of eten. De opbrengst zal geschonken worden
aan ’Feestvarken vzw’ (Ieder kind heeft recht op een verjaardagscadeau). Ook de leerlingen van het 6de sponsoren deze organisatie door
middel van een koekjesverkoop die doorgaat van 9 tot 13 december (tijdens de speeltijd). Ieder kind kan voor €0,50 een koekje kopen. De leerlingen van het 6de leerjaar nodigen jullie uit op het kerstverhaal. Dit gaat door in de kerk. Er is een voorstelling gepland om 19.30u. De deuren gaan open om 19.20 u, er zijn geen voorbehouden plaatsen en de inkom is gratis. U krijgt wel de mogelijkheid voor een vrije gift.
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