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Jaarthema

De afgelopen weken stond 'zorgen
voor elkaar' centraal in de klassen.
De kinderen kregen deze keer een wel
heel speciale opdracht: zorg eens een
keertje extra goed voor een juf of
meester. Hoe ze dat deden, mochten
ze zelf kiezen. Wat een enthousiasme,
en zoveel lieve woorden. Onze harten
werden er warm van.

Op vrijdagnamiddag konden de
kinderen genieten van kerstgelukjes.
Er werd gespeeld, gedanst, gezongen,
geknutseld en vooral heel hard
  genoten!

Beste ouders,

2022 was een bijzonder jaar, weer eentje om niet te
vergeten. Een jaar met vele kleine en grote gelukjes
en ook hier en daar een pechje.

Onze jongens en meisjes hebben de voorbije tijd
weer veel bijgeleerd en leuk samengespeeld en 
-gewerkt. Die vakantie is dus echt dik verdiend!

Het ganse weg-wijzerteam wenst jullie 
een warme kerst en een hoopvol 2023. 

Geluk is ook een beetje
zorgen voor elkaar.

want als jij het moeilijk hebt,
sta ik altijd voor je klaar.

 
met een knuffel of een zakdoek,
een mopje of een compliment.
zodat jij nooit of nooit vergeet
dat jij mijn vriendje bent.



Onze schooltuin werd heraangelegd
We hadden een schitterend
schoolfeest
De eerste graad ging voor het eerst op
boerderijklas
De ouderraad plaatste een prachtige
omheining langs de kleuterschool
We gingen met z'n allen naar de
toneelvoorstelling 'Geluk voor
kinderen' in Tabloo
.....

Trots kijken we terug op enkele
hoogtepunten van 2022:

Een gelukje in 1A

Floran wilde de meester en zijn
klasgenootjes verwennen met  een
spannend boek. Het waren heerlijke
tussendoortjes. Missie geslaagd !

Samenwerken

De kleuters van juf Leen & juf Marie gingen samen 
aan de slag met de leerlingen van het vijfde 
leerjaar. Samen bouwen, knutselen en 
koekjestaart maken. 
Heerlijk hoe klein en groot van elkaar leren!



Ouderraad

lllllll

Lezing Leo Bormans
16 maart in Tabloo

De Warmste Week

Tijdens de sponsorloop op 28 oktober liepen we 
2000 euro bij elkaar.  
Op deze manier dragen wij ons steentje bij in de wereld
van kansarmoede.

Dankzij het Lokaal Fonds kunnen we deze lezing aan
alle Desselaars aanbieden voor 5 euro. Meer
informatie rond de ticketverkoop volgt. 

Lokaal Fonds

Het Lokaal Fonds van Dessel deed een oproep
voor projecten die bijdragen aan de
gezondheid, zorg en het welzijn in onze
gemeente. 
Onze school diende 2 projecten in. 
Als eerste kozen we voor een welzijnsproject
rond ons jaarthema 'Kleine en grote gelukjes'.
Daarnaast deden we - in samenwerking met
de ouderraaad - een aanvraag voor een
schaduwdoek boven de zandbak van de
kleuterschool en beplanting aan de nieuwe
omheining. 

We zijn ongelooflijk blij dat beide aanvragen
werden goedgekeurd.
Een grote dankjewel aan het Lokaal Fonds
voor deze steun! 
We doen ons uiterste best om de financiële
bijdrage die we kregen op de juiste manier te
besteden. Blijf onze nieuwsbrief zeker in de
gaten houden, we houden jullie graag op de
hoogte van de investeringen!

Voorstelling geluk

Onze kinderen genoten op 11
oktober van een voorstelling rond
geluk in Tabloo.

Dankzij de steun van het Lokaal
Fonds kunnen we de kostprijs van
dit toneel heel laag houden.
Er wordt 1 euro per kind
aangerekend via de schoolrekening.



Kerstmis, de mooiste tijd
van het jaar!

Advent in de kleuterschool

De kleuters uit de klas van juf An mochten
het kerstverhaal brengen in de
kleuterschool.  
Wat waren de kleuters zenuwachtig.
We hebben er met volle teugen van
genoten!

Belangrijke data

24 dec - 6 jan

29 december:

30 januari

 

10 februari

20-24 februari

10 maart

16 maart

7 mei

Kerstvakantie

Winterbar Melda

Pedagogische studiedag, vrijaf voor

de kinderen

Spaghettiavond 

Krokusvakantie

Lokale verlofdag

Lezing Leo Bormans

Schoolfeest

De afgelopen 4 weken staken we elke
maandag een kaarsje aan. 
Bij dit lichtje stonden we stil wat ons
gelukkig maakt. 
Een momentje van gezellig samenzijn en
aftellen naar Kerstmis.


