Nieuwsbrief ouders
December 2020

Maandag 30 november 2020
Start van een Sintweek vol verrassingen en opdrachten .
Al onze leerlingen werden vandaag verrast door een filmpje van Sint en Piet. Juf Lieve kreeg
mail van de Sint.
Wie het filmpje graag wil bekijken, je kan de link vinden in gimme en op de website van de
school.
Deze week zullen de kinderen elke dag een activiteit moeten doen voor Sint en Piet.
Vrijdag 4 december 2020
Afsluiting van een Sintweek vol leuke verrassingen. Wie weet komt de Sint en Piet vandaag
weer plots op het smartboard terecht ???? Afwachten …..
Woensdag 16 december en/of Donderdag 17 december 2020 en/of Vrijdag 18 december
2020
Online oudercontact voor de lagere school ( briefje volgt nog)
Maandag 21 december
Start van de Kerstvakantie
Vrijdag 1 januari

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :
Vergeten jullie niet om af en toe een kijkje te nemen op onze website www.denhulst.be of op
onze Fb-pagina? Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, ….
We kochten met het geld dat jullie reeds enkele jaren spaarden ( centjes voor de verjaardag)
4 tablets aan voor onze lagere school. Alvast van harte dank.
We sparen verder om er nog een aantal bij te kunnen kopen.

TROOPER
Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie kerstcadeaus
Kerstmis komt eraan! Vergeet zeker niet langs www.trooper.be te passeren nu je al je
cadeaus online moet bestellen door de lockdown. Via Trooper krijgen wij namelijk gratis
extra centen in kas door iedereen die online shopt bij Trooperwebshops, en dat zonder dat
het de Sint een eurocent extra kost. Die gratis centen zijn erg welkom!

Geniet nog samen met je bubbel van de kerstvakantie.
Hou het veilig én gezond.
Wij zien elkaar graag terug op maandag 4 januari !

Met vriendelijke groeten
Lieve

