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NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2021
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Activiteit

week

Zwemmen te Lier
Muzische workshop, namiddag

Sinterklaasfeest
Muzische workshop, namiddag
Sessie 3 ‘leren leren’, 16-18 uur
Contactmoment CLB

49

Muzische workshop, voormiddag
Muzische workshop, namiddag
Ulama in de sporthal te Broechem,
voormiddag

50
5A
5A

Muzische workshop, namiddag
Experimenteren is fun, 9.30 uur-14.30,
Sint-Gummaruscollege

4A + 4B + 5A
JKA + JKB
2A
6A

Zwemmen te Lier
Muzische workshop, voormiddag
Muzische workshop, namiddag
Workshop “Techniek, wetenschap en
ondernemen” door Githo
Kronkeldidoe te Lier, namiddag

1A + 1B

51

Kerstmis

zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31

Start kerstvakantie

52

Oudejaarsavond

Kerstvakantie van maandag 20 december tot en met zondag 9 januari.
Iedereen – Sinterklaasfeest – maandag 6 december
Hoopvol keken we uit naar de komst van de Sint op school. De Sint liet echter weten dat
hij niet kon langskomen op school, omdat dat nu eenmaal niet veilig is voor zo’n oude man.
Het houdt ons niet tegen om er toch een leuke dag van te maken.

Annulatie activiteiten
Omwille van de huidige coronacijfers annuleerden verschillende organisaties hun
activiteiten. Hopelijk kunnen we na de kerstvakantie weer ten volle genieten van
geplande sportactiviteiten en uitstappen.

Iedereen - Contactmoment CLB – dinsdag 7 december
Onze school werkt nauw samen met het CLB. Regelmatig komt er iemand van het CLB
naar onze school voor overleg. Dit moment staat op de nieuwsbrief vermeld als
‘Contactmoment CLB’. Onze leerkrachten, maar ook jullie als ouders, kunnen bij hen
terecht met vragen. Na een gesprek zal er altijd een terugkoppeling naar u gebeuren.
Indien u een afspraak met het CLB wenst, kan u dit doorgeven aan juf Sofie
(zorgcoördinator) via zorg@sintjozefschool-emblem.be.

6A – oudercontacten – maandag 20 en dinsdag 21 december maandag 17 en
dinsdag 18 januari
We verplaatsen de oudercontacten naar maandag 17 en dinsdag 18 januari en hopen dat
we ze dan in real life mogen laten doorgaan.

Jongste kleuters - Onthaal nieuwe kleuters
De kleutertjes die instappen na de kerstvakantie mogen een bezoekje brengen aan hun
juf(fen) en hun klasje. Een uitnodiging volgt snel.

Wij wensen jullie een gezellige Kerst, een fijn eindejaar en een fantastisch en gezond
2022 !

Het schoolteam

