
 

 Kalender december 2019 
Scholen Vichte 

zo 1 10.30u: klasmis 3de lj (begin van 
de advent) 

di 17  

ma 2  wo 18 kerstmarkt GLS vanaf 17.30 
4+5+6: oudercontacten 

di 3  do 19 4: bezoek Warmste week 
6: zwemmen 

wo 4  vr 20  

do 5 6: zwemmen za 21 kerstvakantie 

vr 6 Sint op school 
GLS: bestelling pannenkoeken en 
koeken binnen  

zo 22  

za 7  ma 23  

zo 8  di 24 17.30u: Kerstviering  

ma 9  wo 25 Kerstmis 
 

di 10 3de lj: cadeau van de Sint do 26  

wo 11 1,2,3: zwemmen vr 27  

do 12  za 28  

vr 13  zo 29  

za 14  ma 30  

zo 15  di 31  

ma 16 4: kerstfeest met Okra 
4+5+6: bib 

  

 
 
 
 
 
 
 



Hindernissenparcours : een leuke terugblik! 

 
Na dit geslaagde event met mooie 
supporters aan de zijlijn én deelnemers, 
willen we trots de opbrengst meedelen. 
In totaal 1694,81 euro ingezameld. 
Hiervan houden we 250 euro opzij voor 
het interstedenproject met Péréré. 
 
Dank voor alle sprongen!! 
 
 
 
 

 

Woensdag 18 december: oudercontact/ kerstmarkt / levering pannenkoeken en koeken 

 
Welkom op onze sfeervolle kerstmarkt! De 
oudercontacten worden ondergedompeld is een 
warme sfeer. Vanaf 17u30 openen we de kraampjes. 
Wie dat wenst, kan dan ook de bestelling van de 
pannenkoeken en koeken afhalen. ‘s Middags geven 
we deze anders mee met de kinderen. 
 
 
 
 

Intentie tot herstructurering 

 
De intentie wordt verder onderzocht. De adviesraden personeel  (LOC en ABOC) en de 
schoolraad gingen vorige week door.  Er is nog verdere info nodig over de puzzel van de 
gebouwen. Ook de bezorgdheden van het personeel worden ernstig genomen. 
 
Er volgt een infomoment voor ouders op het moment dat deze info ook volledig is. We 
brengen jullie hiervan tijdig op de hoogte. 
 
 

Opendeur nieuwe peuters: 18 januari 

 
Op zaterdag 18 januari is er een opendeur voor 
nieuwe peuters. Ouders en peuters zijn van harte 
welkom tussen 9.30u tot 11.30u.  
Iedereen is van harte welkom! 


