
 

 

 

 

 

 

• Rapporten 

Op 30 november worden de rapporten meegegeven met onze leerlingen. De oudercontacten zullen 

begin december plaatsvinden. Wij heten u alvast van harte welkom. 

 

• Verloren voorwerpen 

Tijdens de oudercontacten zullen alle verloren voorwerpen uitgestald worden in de gang van het  

1e en 2e leerjaar. Ga er dus even een kijkje nemen. Wie weet vindt u er nog iets terug! 

 

• Lege batterijen 

In de nieuwsbrief van oktober meldden we reeds dat onze school batterijen inzamelt. Tijdens de 

oudercontacten kan u die aan de leerkrachten bezorgen. Zij zorgen dan dat ze  op de juiste plaats 

terechtkomen. Alvast bedankt! 

 

• Kerstviering en kerstborrel 

Op donderdag 20 december om 13.45u willen we met de hele school, ouders en grootouders de 

geboorte van Jezus vieren in de kerk. Daarna nodigen we jullie uit op onze speelplaats voor een 

drankje aangeboden door onze leerlingenraad. 

 

• Ouderavond sneeuwklassen 

Op maandag 10 december 2018 om 20.00u zal door onze leerkrachten van het zesde leerjaar 

een infoavond georganiseerd worden in verband met de sneeuwklassen. Ouders van 

leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar zijn hier van harte welkom. 

 

• Sparen voor sneeuwklassen 

Vanaf januari kunnen de leerlingen van het 5e leerjaar starten met sparen voor de sneeuwklassen.  

Hierover volgt nog een aparte brief met de nodige informatie. 

 

• Website van de school 

Heeft u onlangs nog eens een kijkje genomen op onze website www.speling.be?  

Er worden hier regelmatig nieuwe items en foto’s op geplaatst. Onze eerste  

Spelingsprokkels is ondertussen ook verschenen. Zeker kijken dus! 

 

• Spaaractie gratis ballen 

Onze school neemt deel aan de actie ‘Fruit, een lekkere buit’. Het komt erop neer om zoveel mogelijk 

kiwi-stickers te verzamelen. Wij plakken die op een grote spaarposter en krijgen er gratis 20 ballen 

voor!  

Dus… plak de kiwi-stickertjes op een papiertje en breng ze mee naar 

school. Doe dit snel want de actie loopt maar tot aan de kerstvakantie! 
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http://www.speling.be/


• Actie ‘Parkeren’ 

Wij zouden u willen vragen om de auto te parkeren op een parkeerplaats. Stop niet in het midden 

van de openbare weg! Uitstappen is dan te gevaarlijk en veroorzaakt verkeershinder!  

 

• Middagtoezicht: Herinnering!  

Onze middagtoezichters willen nog eens een warme oproep doen aan de ouders om de namen van 

hun kinderen op de brooddozen, drinkflesjes… te schrijven of plakken. 

Dit zorgt voor méér rust tijdens de middagpauze en minder verloren voorwerpen! 

 

• De digitale wereld 

Misschien hebben jullie kinderen het al verteld?   
 

De digitale wereld is ons heden en onze  

toekomst.  Onze school wil mee evalueren en daarom zijn 

wij in de klas gestart met Chromebooks. Samen met de 

ouders vinden we het onze taak om de kinderen zo goed 

mogelijk te begeleiden in de digitale wereld.  ICT is geen vak 

apart, dankzij de Chromebooks kunnen we het geïntegreerd 

aanbieden in de lessen, op maat van jouw kind en door 

middel van verschillende werkvormen. 

De integratie van de Chromebooks biedt elk kind 
mogelijkheden om op een enthousiaste, zelfredzame en 

kritische manier leerinhouden en vaardigheden op te nemen.  
 

Lagere school De Speling dankt  CERA  voor de financiële steun !! 
 

                                                          

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, 
middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert 
waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. Ook 
jij kunt deel uitmaken van Cera! Check www.cera.coop 
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Datum Activiteit Voor wie? 
Z 1   

Z 2   

M 3 Sint op school Allen 

D 4   

W 5 Fruitdag Allen 

D 6 Sinterklaas  (vrijaf) Allen 

V 7 Actie ‘Parkeren’  

Z 8   

Z 9   

M 10 Ouderavond sneeuwklassen Ouders 5e + 6e leerjaar 

D 11 Leerlingenraad Lln. van de raad 

W 12 Fruitdag 
Ontdek Europa in de bibliotheek 

Allen 
5e leerjaar A 

D 13   

V 14 Workshop ‘Good cook’ 5e leerjaar 

Z 15   

Z 16   

M 17   

D 18   

W 19 Fruitdag 
Ontdek Europa in de bibliotheek 

Allen 
5e leerjaar B 

D 20 Kerstviering + Kerstborrel  

V 21   

Z 22 Kerstvakantie  

Z 23   

M 24 Kerstavond  

D 25 Kerstmis  

W 26   

D 27   

V 28   

Z 29   

Z 30   

M 31 Oudejaarsavond  
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