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SBS TUILT goes on with

Beste ouders,
Beste leerlingen,

Reeds drie maanden van het nieuwe schooljaar zijn omgevlogen.
De laatste maand van het jaar 2017 staat alweer voor de deur.
Het nieuwe jaar ligt op de loer, maar moet nog even wachten. Wachten op allerhande gezellige momenten
met familie en vrienden. Elkaar de beste wensen over brengen voor gezondheid en geluk.
Zo ook zullen onze leerlingen weer een mooie nieuwjaarsbrief maken met hun liefste wensen in.
December is een drukke maand, zorg dus best voor een goede nachtrust, dit komt iedereen ten goede.
Op woensdag 20 december nodigen wij u graag uit om de vorderingen van uw kind te komen bespreken
met de klasleerkracht. We zouden graag alle ouders ontmoeten die dagen.
We wensen jullie alvast een sprankelend eindejaar toe en heel veel goeds in het nieuwe jaar!
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Het schoolteam.
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1

vrijdag

KO + LO maandopening
L3B medisch onderzoek CLB – op school

2
3
4

zaterdag
zondag
maandag

5

dinsdag

KO + LO VM SINTERKLAAS

6

woensdag

Pedagogische studiedag – leerlingen vrij

7

donderdag

8

vrijdag

9
10
11

zaterdag
zondag
maandag

15u30 sportsnack K3
15u30 sportsnack L1

GEEN Sportsnack K3
12

dinsdag

13

woensdag

14

donderdag

15

vrijdag

16
17
18

zaterdag
zondag
maandag

OR 20u
LO zwemmen

GEEN Sportsnack L1

L5 medisch onderzoek CLB – op CLB

15u30 laatste sportsnack K3
19

dinsdag

KO + LO KLASDOORBREKENDE ACTIVITEIT VM
15u30 laatste sportsnack L1

20

woensdag

21

donderdag

22

vrijdag

23
24
25
26
27
28
29
30
31

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Kijkdag peuters 9u45 – 10u15
13u Oudercontact + verkoop warmste week ‘SBS Tuilt bakt’
KO + LO Eindejaarsgebeuren in de turnzaal

Kerstmis
kerstvakantie

Maandpunt

MEDEDELINGEN
Jarigen
Een dikke proficiat vanwege alle juffen, meesters en kinderen aan:
Juf An C, juf An R, juf Stefanie, juf Katrien B, juf Niki (vervangster juf Veerle) en aan:
KLAS
P1
K1
K2A&B
K3A&B
L1A&B&C
L2
L3A&B
L4
L5
L6

NAAM
Ferre, Thiebe
Ella, Emiel, Ella-Marie, Daan
Selma, Yusra, Jutta, Sterre
Mikail, Liesl, Hope, Oona, Lou
Lilly, Miro
Zander, Jana, Luka, Sami
Lucas, Lana, Soraya, Amelien
Olaf, Stien
Kyara, Dominiek Jelle
Sinterklaasfeest

Zoals ieder jaar komt de goede Sint ook bij ons op bezoek. Dit jaar mogen we hem
verwelkomen op dinsdag, 5 december. Wij vieren dit gebeuren met de ganse
school in de sporthal.
De kinderen krijgen die dag de kans om op te treden voor Sint en Piet. Uiteraard
genieten alle andere kinderen en leerkrachten mee van de optredens.
Wij danken alvast de ouderraad voor de fijne ondersteuning!

Inschrijving nieuwe kleuters
Kinderen van geboortejaar 2016, die normaal starten in het schooljaar 2018-2019, kunnen ingeschreven
worden vanaf februari / maart 2018.
* Vanaf donderdag 1 februari 2018 voor broers en zussen van leerlingen
van onze school en kinderen van personeelsleden.
* Vanaf maandag 5 maart 2018 voor andere toekomstige leerlingen.
Op zondag, 28 januari 2018 zal onze opendeurdag doorgaan van 15.00 tot 17.00u

Verwelkomen instappertjes van januari
Op woensdag, 20 december komen er 4 nieuwe peutertjes samen met mama en papa een kijkje nemen in
hun toekomstig klasje. Wij wensen Merle, Elena, Lowie en Illias een fijne start toe in januari.
Ook Noura heten we van harte welkom. Zij zal in januari starten in de klas K1.

Nieuwjaarsbrieven

In elke klas wordt slechts één mooie nieuwjaarsbrief voor
de ouders gemaakt en dit zowel in de kleuterafdeling als in de
lagere schoolafdeling.
Voor kinderen met gescheiden ouders wordt een tweede
exemplaar vanuit de school geknutseld.

Verloren voorwerpen
Gelieve sjaals, mutsen en handschoenen van naam te voorzien.
Bij verlies kunnen we dan dadelijk opsporen van wie deze kledingstukken zijn.
Toch wat kwijt? Zoek eens in de box “verloren voorwerpen” aan het
directielokaal.
Ook vinden we dagelijks heel wat koekjes-, fruit- en boterhammendozen.
Deze kan je terugvinden in een box in de eetzaal.

Klas in de kijker!
L2
Klas mr Piet
Turnpiet omdat ik
misschien trucjes leer.
Miro
Coole piet omdat ik
goed kan zingen en ik
dans en zing graag.
Lilly
Schaatspiet omdat ik
graag schaats en ik
ben heel goed in
schaatsen.
Lisa D.

Sterkpiet omdat ik dan
een tafel kan optillen.
Gyel
Turnpiet omdat ik heel
graag turn.
Thomas R.

Danspiet omdat ik dansen leuk vind.
Aline

Eetpiet omdat ik graag eet
en omdat ik graag chocola
eet.
Thomas D.

Zingpiet omdat ik
van zingen hou en
ik vind dat ik
goed kan zingen.
Lotte

Knutselpiet omdat ik het graag doe.
Britt Van.

Dakpiet omdat ik dan op
het dak kan klimmen.
Wout

Schoorsteenpiet omdat ik goed
kan klimmen en ik hou van hoog.
Lucas

Als ik een piet van Sinterklaas was,
omdat ik hou
dan was ik een … Schaatspiet
Voetbalpiet omdat ik
van schaatsen en ik
heel goed kan
voetballen.
Romaissae

Hoofdpiet omdat ik graag de baas
wil zijn.
Briana

Stafpiet omdat ik dan niet veel moet
doen maar ook de staf moet dragen.
Elise

Hoofdpiet omdat ik de
baas wil zijn.
Guus

Paardrijpiet omdat ik
graag paard rijd en ik
kan het goed.
Lore

Feestpiet omdat ik dan
kan feesten.
Jolise

Bakpiet omdat ik goed kan koken.
Brent

Zwempiet omdat ik goed ben
in zwemmen.
Seda

schaatsen doe.
Juliette

Sterkpiet omdat ik de sterkste ben
van de pietenschool.
Dries

Knutselpiet omdat ik van
knutselen hou.
Britt Ver.

Snoepjespiet omdat ik
snoepjes lekker vind.
Lisa J.
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Na het grote succes van vorig jaar, doen we ook dit jaar opnieuw mee.
Op dinsdag 19 december zullen onze leerlingen allerhande lekkers klaar maken.
Dit zal op woensdag 20 december te koop zijn voor onze ouders!
De opbrengst gaat naar 2 projecten. We rekenen opnieuw op jullie steun!

www.laatlaosleren.be

www.mennos-droom.be

Berichten van de ouderraad
Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering heeft op dinsdag 7 november plaatsgevonden. Op de algemene
vergadering werden de statuten, het huishoudelijk reglement, de begroting voor het schooljaar 2017-2018
en het jaarprogramma 2017-2018 goedgekeurd. Alles is goed verlopen.
De ouderraad ziet er het komende schooljaar als volgt uit:
Secretaris: Masset Fabiënne/ Clijsters Marjolijn
Penningmeester: Debby Bollen
Ondervoorzitter: Nadia Lepot
Voorzitter: Ward Roebben

Quiz was weer een groot succes
Ook dit jaar was de quizavond van de ouderraad weer een groot succes. Er waren maar liefst 24 ploegen
die streden om de eerste plaats.
De eer is dit jaar gegaan naar quizploeg “That’s preposterous” !
Er lagen ook dit jaar weer veel leuke prijzen op de prijzentafel zodat we alle deelnemers blij konden maken
met een leuke prijs. Met dank aan alle sponsors voor hun bijdrage! We mogen tot slot zeker niet vergeten
om Jeroen Franssens met de hulp van zijn 5-koppige quizteam ook dit jaar weer te bedanken voor het in
elkaar zetten van een fantastische, uitdagende quiz!

De ouderraad helpt de sint een handje
Op dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zwarte Piet weer een bezoekje
brengen aan onze school. De ouderraad zal Sinterklaas ook dit jaar weer een handje
helpen, om voor elk kind een zakje met lekkers te voorzien!

Winterse gezinsuitstap
Openluchtmuseum Bokrijk baadt traditiegetrouw in een gezellige winterse
avondsfeer met tal van activiteiten zoals de nostalgische kermis en een
vuurparade voor de hele familie. Van 26 december tot en met 30 december,
en van 5 januari tot en met 7 januari, telkens van 16 uur tot 21 uur.
Toegangsprijzen: Van 3 - 12 jaar: € 2,00 en onder de 3 jaar: gratis.

• 28-01-2018
• 04-02-2018

Opendeurdag
Eetfeest SBS Tuilt

