Nieuwsbrief november 2017
Lieve mama’s, oma’s, tantes, … of papa's en opa's ,…
Vorig jaar was de verkoop van onze zelfgemaakte buffs op de kerstmarkt een groot succes!
Graag willen we dit jaar weer leuke zelfgemaakte spulletjes verkopen. We dachten aan buffs,
kersenpitkussentjes, appelzakjes en zakjes voor het Nieuwjaarszingen. Hiervoor zijn we nog op zoek
naar extra helpende handen. Iedereen die kan naaien of wil helpen met stof knippen en spelden, is
welkom op één van de volgende momenten op onze school, in de klas van juf Christel (1B) :



Woensdag 15 november vanaf 13.30 uur
Maandag 20 november vanaf 16 uur
Vanaf die uren zijn wij aanwezig. U mag gerust later komen.
Graag even aan de klasjuf/-meester iets laten weten indien u aanwezig kan zijn.
Het is ook wel handig dat u dan uw naaitoestel en naaigerief meebrengt.
Alvast bedankt!
Het Ceder(naai)team

Wijn- en speculaasverkoop
Naar goede gewoonte heeft ons oudercomité ook dit jaar weer een mooi aanbod van wijn, speculaas en
andere lekkers voor jullie voorzien.
Met jouw aankoop steun je de school voor extra financiering van allerhande zaken zoals materiaal voor de
turnlessen, interactieve borden, aankleding van de klassen, bos- en zeeklassen en zoveel meer.
De nieuwe kasten in de instapklas en de eerste kleuterklas zijn o.a. realisaties waarvoor we financiële steun
kregen.
Aarzel dus zeker niet om jouw voorraad voor Sinterklaas, de komende feestdagen of zelfs de zomerbarbecues
van 2018 nu aan te leggen.
Bestellen:

-

via www.oc-deceder.be
mailen naar wijn@oc-deceder.be
verkoopbriefje terug te bezorgen ten laatste op vrijdag 10 november 2017

Durf eens in de spiegel te kijken
Durf eens in de spiegel te kijken,
zonder je met een ander te vergelijken8
Want om jezelf te gaan waarderen
moet je dat eerst eens uitproberen.
Kijk maar eens goed om je heen
Want van jouw persoon is er maar één.
Niet één mens lijkt op de anderen
dus probeer jezelf niet te veranderen
maar blijf die fijne knul of meid
met die unieke persoonlijkheid.

Iedereen is anders en ergens goed in!

Belangrijke data
Maandag 6 november 2017

1ste en 2de leerjaar naar cc De Mol
“De ark van Noway”

Zaterdag 11 november 2017

Wapenstilstand

Vrijdag 17 november 2017

2de en 3de kleuterklas naar cc De Mol
“Bizar”

Zaterdag 18 november 2017

Wijn- en speculaasverkoop oudercomité

Woensdag 22 november 2017

Pedagogische studiedag EOP
Geen voor- en naschoolse opvang
NM Unihockey 3de graad sporthal Putting
5de leerjaren voorstelling “Moeder aarde”
6de leerjaren voorstelling “Bloed”

Woensdag 29 november 2017
Donderdag 30 november 2017
Vrijdag 1 december 2017

Kronkeldiedoe Komeet Lier
1ste leerjaren
Eucharistieviering 13.30 u.

Woensdag 6 december 2017

Sinterklaas komt naar school

Dinsdag 12 december 2017
Donderdag 21 december 2017

5de leerjaren naar Gito Nijlen
18.00 u – 20.00 u. Kersthappening
GEEN boekenbeurs dit schooljaar

Zaterdag 23 december 2017
t/m
zondag 7 januari 2018

Kerstvakantie

