
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vijfde leerjaar in Oostrem 

Dinsdag 13 december gingen we met  het vijfde 
leerjaar naar Oostrem om 10 uur. We kregen een 
rondleiding en deden activiteiten zoals: met een 
rolstoel achteruit tussen kegeltjes rijden en blind 
een glas water inschenken. 

Daarna was er een 11-uurtje. Toen hebben we 
onze naam moeten schrijven zonder handen. We 
moesten onze veter ook binden met 1 hand. Niet 
gemakkelijk hoor! 

We hebben geleerd hoe het leven is van een 
persoon met een beperking. 

Daarna namen we afscheid van onze nieuwe 
vrienden. 

Geschreven door Nico, Minke, Yentl en Jente. 

Spaghettifestijn 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt 
hebben , is er op zaterdag 28 januari 
weer het jaarlijks spaghettifeest, waarvan 
de opbrengst integraal naar de zeeklas 
van 4A en de sneeuwklas van 6A gaat. 
 
Nieuw dit jaar: We zullen met 
drankkaarten werken, deze zullen te 
verkrijgen zijn aan de kassa en bij 
“vliegende drankkaartverkopers” in de 
zaal. 
 
Wij hopen jullie weer massaal te mogen 
verwelkomen! 

Voor je agenda! 
 
 21/01/2012: opendeurdag voor de instapklas 
28/01/2012: spaghettifeest 
30/01/2012: info 1e communie 
 
10/02/2012: vertrek sneeuwklas! 

 

Eerste communie 

Ook dit jaar zullen er heel wat leerlingen van het 

tweede leerjaar schitteren in onze kerk. Zij doen 

hun communie. We nodigen de ouders van de 

communicantjes vriendelijk uit op: maandag 30 

januari om 20 uur in onze school voor een 

toelichting van Pastoor Frans. De ouders van de 

niet-communicantjes krijgen een korte toelichting 

van juf Sarah ivm het verloop van de weken voor de 

communie. 

INSCHRIJVINGEN!! (herhaling) 
 
Broertjes en zusjes geboren in 2010 krijgen voorrang. Zij kunnen ingeschreven 
worden vanaf 9 januari 2012 8.30 uur 
 

OPGELET: 27/01/2012 eindigt de voorrangsperiode. Indien u 
na deze datum nog wil inschrijven, kan u niet meer genieten 
van de voorrang. 
 

Algemene inschrijvingen starten op 05/03/2012 
 

Winterdrink 
 
Dankjewel aan de 
ouderraad voor de 
gezellige 
winterdrink op 
vrijdag 23 december 
2011! 

Verloren voorwerpen 
 

Kom deze week zeker eens 
kijken of er iets van je 

kind(eren) bij de verloren 
voorwerpen ligt, want op  
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 schenken we alle spullen aan 
een weeshuis in Zambia.  


