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Buit engew oon Lager Onde r w ij s

Ninove 13 december ’21 

 

Beste ouders 

 

We zijn blij jullie vandaag allemaal terug te mogen ontvangen.  We hopen dat iedereen de 
quarantaineweek goed heeft doorstaan.  
 

Zoals jullie weten start de kerstvakantie een week vroeger: van maandag 20/12 tot en met 
zondag 9/12/2022. 
We willen dan ook deze korte week nog volop gebruiken om leerstof te herhalen of nieuwe 
leerstof aan te brengen.  
De pedagogische studiedag van donderdag 13/01/22 valt weg, we geven die dag 
gewoon les.  

 

Iedereen krijgt vrijdag een werkbundel mee naar huis.  We verwachten dat dit bundeltje 
tijdens de vakantie wordt gemaakt en na de vakantie wordt teruggegeven aan de juf of 
meester.  

 

Vrijdag 17/12 sluiten we de week af met een feestmaaltijd.  Alle kinderen krijgen broodjes 
en soep aangeboden door de LEOCLUB NINOVE.  

Je hoeft dus GEEN boterhammen mee te brengen.  
 

 
De zwemlessen op woensdag en vrijdagnamiddag gaan NIET door.  
 

 

Wist je dat het bijna winter is en dus heel erg koud kan zijn.  

Gelieve je kind warm te kleden, muts, sjaal, handschoenen en een warme jas niet te vergeten.  
Maar ook een warme pull is nodig.  In de klas worden de ramen regelmatig opengezet, met 
dit koude weer kan het dus ook in de klas koud worden.    
 
 

Wist je dat het voor juf Janien ook haar laatste werkweek is.  Vanaf volgende week mag zij genieten van 

haar welverdiende pensioen.  We willen haar bedanken voor haar jarenlange inzet en harde werk voor onze 

school.  Nu mag ze genieten van de rust en haar vele hobby’s.   

Dank je wel, juf Janien! 

 
 
 
We wensen jullie allemaal  
fijne kerstdagen  
en een gelukkig Nieuwjaar!!! 
                                                                                                               

Het Hartencollege, BuLO-team 


