Pulle, 22 november 2018
Beste ouders
Impulsnieuws – Rode-neuzen-dag: opbrengst
Dankjewel aan alle kinderen en ouders die onze Rodeneuzen-actie hebben gesponsord!
Wij kunnen € 562 overmaken aan het goede doel!
Zo dragen ook wij bij aan een gezonde geest in een gezond
lichaam.
Sinterklaasfeest: “Boer zoekt Sint” - 6 december 2018
Boer Piet is op zoek naar de Sint. Hij kan hem nergens vinden op de
boerderij. Hij zoekt in de stallen, bij de kippen, op het veld… Zullen ze
elkaar op tijd terugvinden? Misschien helpt het geurtje in de straten rond
de school hen op het juiste pad…
Tijdens het Sinterklaasfeest op school komen de kinderen te weten hoe
Boer Piet en de Sint elkaar terugvinden. Alle leerlingen krijgen ook een
zakje met lekkers mee naar huis en een geschenk voor de klas.
Soep op de stoep – Vormelingen – vrijdag 7 december 2018
Op vrijdag 7 december verkopen de vormelingen Soep op de Stoep ten voordele van Welzijnszorg
rond kansarmoede. Het thema van dit jaar zet in op het geven van goed onderwijs voor alle kinderen.
Dit initiatief gaat uit van de parochie. De verse soep zal warm uitgeschonken worden om 15.10u op
de speelplaats. Van harte welkom iedereen!
Ondertussen is duidelijk geworden dat de vormselviering om 14u doorgaat in de kerk van Pulderbos.
De vormelingen van Pulle en Pulderbos zullen daar samen hun vormsel doen.
Culturele impuls – Museum en Musical voor 5e en 6e leerjaar – donderdag 20 december 2018
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar gaan op culturele uitstap op donderdag 20 december.
Ze starten de dag met een rondleiding in het Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen. Hier leren ze over kunst en zintuigen. Een verband hiertussen is
niet verwonderlijk. Een kunstwerk maakt vaak aanspraak op onze zintuigen.
Ook als je het kunstwerk enkel kan bekijken, is het interessant om je in te beelden hoe het zou
aanvoelen of klinken, naar wat het zou ruiken of welke smaak het zou hebben.
In de namiddag staat de wonderlijke musical ‘Scrooge, A Christmas Carol’ op het
programma. De musical blijft trouw aan wat Dickens in 1843 in A Christmas
Carol op de wereld losliet, maar voegt er allerlei nieuwe en spannende
elementen aan toe.
De bus vertrekt om 8.30u stipt richting Antwerpen en wordt rond 17.30u – 18u terug op school
verwacht. Uiteraard moeten we het verkeer afwachten. Voor deze dag hebben de kinderen enkel
een rugzak met lunchpakket, tussendoortjes en drankjes nodig.
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Kerstontmoeting – voor alle ouders en kinderen van de school – vrijdag 21 december 2018
De laatste schooldag van het jaar vieren we traditiegetrouw met een kerstontmoeting georganiseerd
door de oudervereniging. Jullie ontvangen begin december hierover nog een flyer, maar we willen
volgende praktische informatie al meegeven:
- het is die dag een gewone schooldag voor alle kinderen
- om 14.15u zingen de leerlingen van de lagere school kerstliederen op de speelplaats, de
kleuters blijven in hun klas.
- de oudervereniging trakteert met chocolademelk en glühwein voor alle ouders, ook de
ouders van de kleuters zijn van harte welkom!
- om 15.10u start de kerstvakantie

Praktische informatie Blockendoos – Stekelbees
Zoals we jullie al in onze nieuwsbrief van september hebben
medegedeeld stopt het kinderdagverblijf de Blockendoos vanaf januari
2019 met de opvang op woensdagnamiddag en tijdens de
schoolvakanties.
Vanaf dan kunnen jullie beroep doen op buitenschoolse opvang Stekelbees Zandhoven. Alle
informatie hierover is terug te vinden op hun website: www.landelijkekinderopvang.be of je kan
contact nemen via mail: LKzandhoven@landelijkekinderopvang.be. De contactpersoon voor onze
school is Sanne Vrancken.
Wenst u hiervan gebruik te maken, verwittig dan zeker ook de school. Wij vragen het busvervoer aan
om uw kind(-eren) naar Stekelbees te brengen.

Warme drank ’s middags – afspraken
De leerlingen mogen tijdens deze koude wintermaanden een warme drank
meenemen naar school. We zetten hierbij wel enkele afspraken op een rijtje:
- de drank is thee, koffie of soep
- de drank is reeds opgewarmd en wordt meegenomen naar school in
een lekvrije thermos
- de leerlingen krijgen een beker om hun warme drank uit te drinken
- de leerlingen kunnen naast hun warme drank ook een koude drank
nemen op school
- we behouden ook voor leerlingen die enkel warme drank nuttigen
hetzelfde tarief voor middagtoezicht; dit omdat wij extra uren moeten
vrijmaken voor het klaarzetten van de bekers en de afwas hiervan

Fijne eindejaarsperiode gewenst!
Leerkrachten en directie
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