
Nieuwsbrief december 2017 

 

 

Dit is reeds de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017.  

We ronden dit jaar dan ook af met onze laatste berichtjes. 

 

Vanuit het secretariaat kwam er een opmerking betreffende het al dan niet nemen van soep. 

Alle kinderen die zich inschreven voor soep, nemen deze zeker  tot aan de  kerstvakantie. 

Wie vanaf 2018 geen soep meer wenst te nemen of net wel soep zou willen, meldt dit aan het  

secretariaat van de school ( secretariaat@depuzzelhaacht.be ) of aan de klasleerkracht  (voor de  

kerstvakantie).  Nieuwe leerlingen en peutertjes die instappen kunnen steeds soep aanvragen bij de  

instap. Ouders van kinderen die soep blijven nemen, hoeven niets te doen. 

 

De school neemt dit jaar deel aan de kerstmarkt van de gemeente. Gezien de eerder  “ drassige “  

schoolomgeving, is  het deze keer  niet mogelijk om deze activiteit op school te organiseren. 

U kan de tentjes van de school  op zondag 17 december 2017 tussen 12,00 – 20,00 uur vinden in het  

centrum van Haacht.  De juiste standplaats kennen we nog niet. De kinderen maken alvast mooie  

kerstknutselwerkjes die we daar zullen tonen en verkopen.    

 

De leerkrachten van  de lagere school hadden graag dat elk kind vanaf maandag  met  

( warme )laarsjes – botjes naar school komt. Deze komen tijdens de winterperiode  goed van pas op  

onze speelplaats en houden de voetjes warm en droog.  

In de klas kunnen de leerlingen  turnpantoffels aantrekken. Bij echt regenweer  blijven de  

leerlingen  ’s middags binnen. Dan kunnen ze een film zien of mogen ze een gezelschapsspel spelen/  

een boek lezen . De grootste plassen laten we opvullen met ( onze eigen ) aanvulgrond. 

 

Op vraag van velen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online van 23 december 2017 tot 

mailto:secretariaat@depuzzelhaacht.be


 9 januari 2018, 23.59 uur. Om te bestellen gaat u naar de online bestelsite www.vdeonline.com     

LET OP: bent u niet meer in het bezit van de foto-ID om een online bestelling te plaatsen, wendt u  

dan tot het secretariaat van de school VOOR 23 december 2017. 

Nieuwe bestellingen worden einde januari 2018 verdeeld via de school. 

 

Tot nu toe verloopt ons bouwproject op schema. Met de winterdagen voor de deur kan daar wel  

verandering in komen. Ondergronds is ongeveer alles gedaan. We kijken alvast uit naar het bouwen  

boven de grond. 

 

 

WE WENSEN IEDEREEN LEUKE SINTERKLAASDAGEN, EEN 
WARME KERSTMIS EN EEN GEZOND 2018! 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

http://www.vdeonline.com/


 
                                                                     Kalender december 2017 
Vrij 1 L4/L5/L6 : Broodjes 

L2/L3/L4 : zwemmen 
L5: jeugdauteur in de bib ( VM ) 

Za 2  
Zo 3  
Ma 4 START VAN DE ADVENT 

L6A/B: presentatie natuurpunt ( VM ) 
Di 5 DE SINT KOMT OP SCHOOL !!! 

Integratiemoment K3+ Sint Adriaan/L1 ( NM )  
Wo 6 L5A: uitstap gemeentehuis ( VM ) 
Do 7 L1B: medisch onderzoek op school ( VM ) 
Vrij 8 Typles 
Za 9  
Zo 10 Kindvriendelijke viering om 11,00 uur 
Ma 11 L4A: GoodCook workshop gezond koken VM 

L4B: GoodCook workshop gezond koken NM 
L5B: uitstap gemeentehuis ( VM ) 

Di 12 L6A/B organiseert een landententoonstelling tussen 15,15 – 17,00 uur 
Iedereen die dat wenst mag een bezoekje brengen . 

Wo 13  
Do 14  
Vrij 15 L2/L3/L4: zwemmen 

L1/L2: Toneel in Den Breugel ( NM ) 
Typles 

Za 16  
Zo 17 KERSTMARKT tussen 12,00 – 20,00 uur. Onze school neemt hieraan deel.   
Ma 18  
Di 19 Peuters die instappen na de kerstvakantie: onthaalmoment om 08,45 uur 
Wo 20 15,00 – 19,00: VELOKADEE in DEN DIJK = voordelig aankopen van kinderfietsen 

met ruilmogelijkheid nadien. 
Do 21 LS: kerstviering in de kerk om 09,00 uur. ( ook ouders/grootouders zijn 

welkom) 
20,00 uur ouderraad 

Vrij 22  
Za 23 Godly play : 16,00 – 17,30 uur in Don Bosco middenschool 
Zo 24  
Ma 25 START KERSTVAKANTIE ( t.e.m. zondag 7 januari ) 

Een prettige start van 2018 voor iedereen !!!  SAFETY  FIRST ! 
 Di 26  
Wo 27  
Do 28  
Vrij 29  
Za 30  
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