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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
Beste ouders,
Wat vliegt de tijd! Binnenkort start de kerstvakantie. De kinderen krijgen een tweede rapport
mee naar huis maar enkel met een overzicht van het dagelijks werk. Na de kerstvakantie (vanaf
15 januari 2018) hebben de kinderen dan hun eerste grote proefwerkenperiode. Mag ik jullie er
nog eens attent op maken dat het echt niet de bedoeling is dat de kinderen tijdens de vakantie
studeren. Na de vakantie wordt de proefwerkenregeling meegegeven en dan kunnen de
kinderen beginnen herhalen. Ik wens jullie allemaal een mooie Kerst en een deugddoend
eindejaar toe en veel plezier tijdens de komende feestdagen!
Vriendelijke groeten,
Myriam Monstrey
Directeur
Maandelijkse rekening
Op het einde van elke maand wordt de onkostenrekening gemaakt voor uw kind. Dit is de
afrekening voor maaltijden, drank, zwemmen, eventuele uitstappen en/of bus. De rekening van
december wordt doorgemaild op dinsdag 9 januari. Wie geen post per mail ontvangt, krijgt
de rekening via de agenda. U hebt dan tijd tot woensdag 17 januari om de rekening van
december te vereffenen via overschrijving. Gelieve met deze afspraken rekening te
houden, waarvoor onze dank. Indien er problemen zijn met overschrijven, kunt u steeds
contact opnemen met de directie en dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.
Dag Sinterklaasje, daaag, daaag zwarte piet…
Op dinsdag 5 december brengen ze een bezoek aan alle klassen van beide afdelingen. Het zal
terug een groot spektakel zijn in beide afdelingen en iedereen zal zijn/haar beste beentje
voorzetten om er een dag van te maken om nooit meer te vergeten! Alle klassen krijgen mooie
geschenken en achteraf kunnen ze alle nieuwe spelletjes uitproberen. Ook onze kleuters zullen
genieten van een prachtige dag met allerlei activiteiten in kleine groepjes of van een mooi toneel
gebracht door de kinderen van het zesde leerjaar en hun juffen.
Een geslaagde voorleesweek
Op het einde van november werd de voorleesweek georganiseerd. Ook dit jaar konden we
rekenen op Barbara Maes en een aantal ouders of grootouders om voor te lezen in alle klassen
van onze afdeling Snellegem. De kinderen, zowel klein als groot, hebben echt genoten van zo’n
voorleesmoment. Een grote dankjewel van alle leerlingen van de afdeling Snellegem voor dit
mooi initiatief!
Ook in Zerkegem danken we heel speciaal juf Evelien, onze boekenjuf. Dankzij haar
organisatie konden de kinderen genieten van de voorleesweek. Ook hier zetten heel wat ouders
of grootouders hun beste beentje voor om een prachtig boekje voor te lezen. Van harte dank
daarvoor!
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VBS De Loopbrug Zerkegem-Snellegem on Facebook
Ben jij ook een regelmatige bezoeker van onze Facebookpagina? Je kan ons vinden op
Facebook onder de naam VBS De Loopbrug Zerkegem-Snellegem. Via deze pagina kun je alle
evenementen en mededelingen van de school volgen. We posten ook regelmatig foto’s van
voorbije activiteiten.
Nog enkele belangrijke data
5 december: - bezoek van Sinterklaas in Zerkegem/Snellegem
6 december: - zwemmen voor de afdeling Zerkegem
7 december: - leerlingenraad in Zerkegem
8 december: - zwemmen voor de afdeling Snellegem
- leerlingenraad in Snellegem
12 december: schoolmis Ze/Sne
13 december: - bibliotheekbezoek voor beide afdelingen
15 december: - 13.15 uur bewegen naar en bezinnen bij de H.Hostiekapel
19 december: bezoek aan Sint-Lodewijkscollege voor 6La+6Lb
20 december: zwemmen voor de afdeling Zerkegem
21 december: medisch consult voor 3Lb (Snellegem)
22 december: zwemmen voor de afdeling Snellegem
KERSTVAKANTIE van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Prettige vakantie, geniet van de kerstsfeer!

