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Beste ouders,

Het eerste trimester zit er op! Kerstversiering licht de straten op… de kersttijd
komt eraan.

In deze nieuwsbrief vinden jullie leuke weetjes en info over wat ons bezighoudt
in onze mAgnetische school!

Warme, zalige kerstdagen gewenst en een gezond 2023!

het mAgneetteam



Rusthuis 5des:

De leerlingen van het 5de leerjaar zijn begin december vogelkastjes gaan maken
in het woonzorgcentrum.

Fluoshow:

Flo Fluo kwam al onze kinderen aansporen om zeker fluo te dragen tijdens deze
donkere dagen. En daar hoorde ook een fluodans bij!



Sint en gratis boek:

Elk kind in onze school kreeg van de goede Sint een prentenboek of leesboek!

Blauwe Parki en Toeka

Onze lieve vogels kwamen nog eens op bezoek. Het was lang geleden! Blauwe
Parki had een meterslang bestellijstje voor de Sint doch alle kinderen vonden dat
niet kunnen! Je kan niet zoveel bestellen want Sint wil alle kinderen een
cadeautje geven!



Advent

Tijdens de advent maakten we het stil rond de adventskrans. Elke
maandagmorgen werd er een kaarsje meer aangestoken.

Lego

Met Lego Education willen we de kinderen de interesse voor techniek opwekken.
Via een stappenplan leerden ze constructies maken en zelf programmeren.



Sneeuw!

De eerste sneeuw! Slechts een klein laagje doch al dolle pret!



Belangrijke data

maandag 26/12 tot zondag 08/01: kerstvakantie

woensdag 18/01: studiedag, kinderen vrij

woensdag 08/02: studiedag, kinderen vrij

maandag 13/02: infomoment instap na krokus en Pasen

maandag 20/02 tot zondag 26/02: krokusvakantie

maandag 03/04 tot zondag 16/04: paasvakantie

zondag 23/04: eerste communie

maandag 01/05: Dag van de Arbeid

zaterdag 13/05: schoolfeest

maandag 15/05: infomoment instap Hemelvaart en 1 september

donderdag 18/05: Hemelvaart, vrij

vrijdag 19/05: brugdag, vrij

zondag 21/05: Vormsel

maandag 29/05: pinkstermaandag

dinsdag 27/06: proclamatie voor oudste kleuters en leerlingen van het zesde
leerjaar

vrijdag 30/06: laatste schooldag leerlingen hebben tot ‘s middags school


