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Kerst 

Beste ouders 

In de klassen is de adventsperiode aan het leven, we kijken uit naar het feest van Kerstmis maar waarschijnlijk nog 

meer naar de bijhorende vakantie. Nog 2 weken school met de dagelijkse activiteiten en werkjes.  

Na de vakantie nog wat herhalen en dan starten eind januari de eerste (grote) proeven van dit schooljaar.  

 

Het Akkerteam wenst jullie alvast een mooie, komende periode toe! 

 

Kerstviering met kerstspel 
 

Op donderdag 22 december is er Kerstviering in de kerk van Westvleteren. De klas van juf Vera, het derde en vierde 

leerjaar verzorgt het kerstspel waarvoor dank. Op deze viering zijn ook ouders en familie welkom, ze gaat van start om 

9.15u. 

We vragen medewerking van de ouders om alle kinderen van het lager naar Westvleteren dorp te brengen en terug. 

Willen jullie daarvoor het briefje invullen en terug aan jullie juf bezorgen. 

 

 

Verkoop groenten en fruit tvv de openluchtklassen 
 

Na de kerstvakantie is er een verkoopactie van groeten -en fruitpakketten tvv van de openluchtklassen. Alle klassen 

van het lager trekken er enkele dagen op uit aan het einde van het schooljaar. De eerste graad gaat op zeeklassen, de 

tweede graad op kasteelklassen en de derde graad gaat op stadsklassen.  Dit zijn zeer waardevolle momenten en 

belevingen die van onze kinderen een beetje meer ‘wereldkinderen’ maken.  

Deze uitstappen brengen natuurlijk kosten met zich mee en die willen we drukken door de winst van de verkoop 

integraal te verdelen over de verschillende klassen. We hopen op een goeie verkoop en maximale opbrengst. 

Verdere info volgt. 

 

Op de volgende maandrekening gaan jullie zien dat we telkens een voorschot zullen vragen zodanig dat de kosten 

gespreid worden voor jullie.  

Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Varia - data 

- 22/12/2022 Kerstviering om 9.30u in de kerk van Westvleteren 

- 23/12/2022 Laatste schooldag voor de Kerstvakantie tot 14u55. 


