
 

 Kalender december 2018  

 scholen Vichte  

za 1  zo 16  

zo 2 10.30u: klasmis 3de leerjaar 
(adventsviering) 

ma 17  

ma 3 Sinterklaas komt op bezoek.  
Geen studie voor 5 en 6 

di 18 1A, 1B, 1C, 2B: zwemmen 
4A+4B: zwemmen 

di 4 1ste lj: CLB (gehoortest) 
1A, 1B, 1C, 2B: zwemmen 
4A+B: zwemmen 

wo 19 Kerstmarkt op de speelplaats van GLS 
vanaf 17.30u 
4+5+6: oudercontact 

wo 5  do 20  

do 6 Sinterklaas is jarig. vr 21  

vr 7 13u20: start hindernissenparcours: 
welkom aan iedereen 

za 22 Start kerstvakantie 

za 8  zo 23  

zo 9  ma 24 17.30u: Kerstviering 

ma 10  di 25 Kerstmis 
 

di 11 1ste lj: CLB (vaccinatie) 
2A, 3A, 3B: zwemmen 

wo 26  

wo 12  do 27  

do 13 2de +3de kl: Toneel 
3de lj: “Laat je sleren” 
 

vr 28  

vr 14 2de +3de kl: Toneel za 29  

za 15  zo 30  

 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief scholen Vichte 

 
 

December: adventsmaand/Warme maand “Goede doelen in de kijker” 

 
December is de donkerste maand van het jaar, maar tegelijk 

vinden er heel wat activiteiten plaats die “warmte en licht” geven 
aan mensen. In deze maand willen we, samen met de kinderen, 
aandacht hebben voor mensen die onze hulp kunnen gebruiken. 

We doen dit op verschillende manieren: 
 

HINDERNISSENLOOP vrijdag 7 december 
 
De kinderen laten zich sponsoren om hindernissen te overwinnen. Deze hindernissen staan symbool voor de 
moeilijkheden die bepaalde kinderen ondervinden om naar school te komen. Op facebook maakten we een 
event aan. We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen klaarzetten op donderdag, of die op vrijdag 
willen helpen turven bij de hindernissen of willen helpen opruimen. 
 
SOEP OP DE STOEP en Koekenbak op de Kerstmarkt 

 
We verkopen soep in het kader van “Soep op de stoep” 
tijdens de kerstmarkt van de Beukennoot.  
 
Het vierde leerjaar registreerde zich om koekjes te 
bakken voor het goede doel.  
 
 

VBS: Tijdschriften en stickers Kiwi Zespri 

 
De kinderen knutselen heel vaak met knipsels uit tijdschriften. Alle kinderen mogen tot aan de 
kerstvakantie tijdschriften meebrengen naar school. 
Tot 22 december  sparen we stickers van Zespri. Als we 300 stickertjes kunnen opkleven, 
krijgen we 20 ballen voor op de speelplaats. Brengen jullie de stickers mee naar school aub? 

 
 

Wist je dat voor de oudste leerlingen op regelmatige basis een leerlingenraad wordt georganiseerd. Op 
deze manier krijgen leerlingen inspraak in de schoolwerking. 

 

De werken zijn gestart aan het zwembad. In bijlage vindt u een een brief met meer duidelijkheid. Gelieve 
rekening te houden met mogelijke hinder. Meer info op www.anzegem.be/zwembad  

 

Fijne start in deze feestmaand. 

 
Afsluitend wensen we jullie allen een vlotte start in de feestmaand bij uitstek. 
Schoentje zetten, proefjes maken, nieuwjaarsbrieven schrijven en dan: 
klaar voor vakantie! 
Genegen groeten van het ganse team! 
 

http://www.anzegem.be/zwembad


 


