
     1 december 2016 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 
 
Beste ouders, 
 
Samen met de koude en de wind landen we in de maand december. De laatste maand van 
het jaar. Nog even en we mogen een nieuw jaar inluiden. 
December belooft ook een drukke maand te worden. Dinsdag 6 december verwachten we 
hoog bezoek. Sinterklaas heeft laten weten dat hij op 6 december naar onze school zal 
komen. Wat hij dit jaar allemaal voor ons zal meebrengen, blijft nog een goed bewaard 
geheim.  
Enkele dagen later beginnen de toetsen voor de kinderen van de lagere school. Nog andere 
belangrijke data vind je in deze nieuwsbrief. 
Op zondag 18 december organiseert ons schoolbestuur haar jaarlijkse kerstconcert. Ook de 
kinderen van onze school zingen mee die dag. We verwachten jullie om 15u00 in de kerk te 
Diegem. Kaarten te verkrijgen bij de klasleerkracht of op het secretariaat.  
Op donderdag 22 december organiseert het oudercomité samen met de kinderen van het 
vijfde en zesde leerjaar een kerstmarkt op de speelplaats van onze school. Kom jij ook de 
kerstsfeer opsnuiven? Iedereen is van harte welkom voor een drankje en een hapje! 
Je ziet, er valt weer heel wat te beleven deze maand. 
 
We wensen jullie alvast allemaal een hartverwarmende kerstperiode en een geweldig 
jaareinde toe! 

juf Liesbeth, directeur 

 

 
 

Sjakosj (female a capella) 

Kinderen van de parochiale basisschool Diegem o.l.v. juf Gerda en juf Mia 

Parochiaal zangkoor en het Kerstesemble van de Verenigde Koninklijke Fanfares o.l.v. Luc 

Boulangé  

 

Kaarten te verkrijgen op het secretariaat van de school of bij de klasleerkracht (VVK:€ 5) 

 
 

 

Zondag 18 december (aanvang 15u00) 

KERSTCONCERT 

in de St Cornelius en Ste Catharinakerk te Diegem 

 



 
DECEMBER 
- donderdag 1 december: 20u Oudercomité 
- vrijdag 2 december: Sintrapport L3, L4, L5 en L6 
- maandag 5 december: L1 naar het speelgoedmuseum 
- maandag 5 december: Schoentje zetten in de klas 
- dinsdag 6 december: Sinterklaasfeest 
- donderdag 8 december: Start toetsen lagere school 
- zondag 18 december: 15u kerstconcert 
- maandag 19 december: Einde toetsen lagere school 
- maandag 19 december: L1 naar de film in CC Bolwerk 
- dinsdag 20 december: Verjaardagsfeest jarige kleuters “december” 
- woensdag 21 december: 13u - 16u Oudercontact 
- woensdag 21 december: Film L3 en L4 cc Bolwerk 
- donderdag 22 december: 11u kerstviering 
- donderdag 22 december: 15u30 - 20u Oudercontact + kerstmarkt 
- vrijdag 23 december: de school is gesloten 
 

 

Belangrijke weetjes… 

 

- Verloren voorwerpen zullen tentoon gesteld worden tijdens de oudercontacten, op woensdag 

21 december en donderdag 22 december, in de turnzaal. Opgepast, wat niet weg is na deze 

dag, zal geschonken worden aan een goed doel. 

- Vanaf dinsdag 6 december tot de kerstvakantie: GEEN Franse les. De school eindigt dan 

ook voor het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar om 15u10. Studie van 15u20 tot 

16u00. Dus laatste Franse les van dit jaar op maandag 5 december. 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 
 

Binnen enkele weken is het Kerstmis. Het feest van de geboorte van 

Jezus. Het feest van vrede en warme harten. 

 

1 kind op 5 groeit op in armoede…! 

 

Graag hadden wij ons als school ook ingezet voor diegene die minder 

warmte ervaren tijdens deze periode. 

 

De laatste week van het jaar zullen we plaatselijke acties in Diegem 

steunen. Hou zeker onze facebookpagina in het oog, daar kan je onze 

“avonturen voor het goede doel” volgen… 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 
 
Al gedacht aan een origineel aperitief tijdens de feestdagen ?   

De gepersonaliseerde bubbels van de klas van uw kind zijn nu reeds te bestellen en af te halen tijdens 

de kerstmarkt op donderdag 22/12.   

Je kan een bestelling doorgeven aan de klasleerkracht tot ma 19/12.  

Een fles kerstbubbels kost € 10 (Spaanse Cava – Un momento de Cava) 
 

 

 

Oudercontact kleuterschool en lagere school 
 

Voor de kerstvakantie houden we een oudercontact voor de kinderen van de 

kleuterschool en de lagere school. 

 

We bespreken de vorderingen van uw kind tijdens een gesprek tussen leerkracht en 

ouders. Uw aanwezigheid is dan ook zeer belangrijk. 

 

Volgende week maandag krijgt uw kind een inschrijvingsformulier mee naar huis. Gelieve 

dit zo snel mogelijk ingevuld mee terug te geven naar school (indien u snel inschrijft, 

kunnen we het best voldoen aan uw wensen in verband met uur). 

 

Enkele belangrijke opmerkingen: 

 

 Er wordt tijdens het oudercontact geen toelichting gegeven in een andere taal dan het 

Nederlands.  Wij willen het Nederlandstalig karakter van onze school behouden.  

Hopelijk kan iedereen hier begrip voor opbrengen. Wie de Nederlandse taal niet machtig 

is, brengt een tolk mee. 

 Wij vinden het heel belangrijk dat beide ouders komen naar een oudercontact. Wij 

kunnen per kind maar één oudercontact organiseren omwille van de tijdsbeperking. 

 Gelieve het toegewezen uur te respecteren. Tijdig aanwezig zijn is de boodschap, zo er 

wordt vermeden dat andere ouders onnodig moeten wachten. 

 
 

KERSTBUBBELS ! 


