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ALGEMENE INFO
Beste ouders,
Jippiejaajee! Over één weekje is het dan zover. Poep in de zetel en de benen omhoog.
Lekker genieten van twee weken verdiende vakantie. Er is de voorbije maanden weer hard
gewerkt in onze school! De leerlingen hebben heel wat leuke ervaringen mogen opdoen
en veel bijgeleerd. Ze blijven tevens de leveranciers van heel wat ideeën ten voordele
van het schoolleven. Het onderhoudspersoneel zorgde er weer voor dat onze school er
steeds piekfijn uitzag. De secretaressen stonden tussen hun papierberg altijd klaar met
een lieve lach. Het Feestoudercomité zorgde achter de schermen weer voor de nodige
steun aan onze school. Schillend tussen de fruitberg verscheen wekelijks een big smile bij
de schilouders. En tot slot werkten de leerkrachten zich uit de naad om de beste zorgen
te bieden aan de kinderen, leuke activiteiten te bedenken en te organiseren. En dit op
alle mogelijke vlakken.
Ik mag wel echt zeggen dat ik als directeur zeer blij terugblik op al die inspanningen. Al
die betrokken partijen maken samen onze school en ze doen dat ieder op hun eigen
enthousiaste wijze.

Zij mogen eens allemaal pauw zijn en verdienen een wasberen-

applaus!! Maar ook u, ouder, bent een deel van dat geheel en draagt, hoe klein u dat ook
mag vinden, uw steentje bij. Bedankt voor het vertrouwen. Mogen we bij de herdenking
van de geboorte van Jezus steeds weer de kracht vinden om er opnieuw zo enthousiast
tegenaan te gaan!
Langs deze weg wens ik jullie allen dan ook een vreugde- en vredevol 2019 toe!

Wim Mertens,
Directie Sint-Michielschool / Klavertje3 groep2
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We willen iedereen nog danken voor de bijdrage die er geleverd werd naar
kansarmoede toe. De leerlingen hebben samen met de partnerklas soep
bereidt en opgegeten. Je zag ze allen groeien bij deze actie omdat ze
gecoached werden, zelf mee konden helpen en anderen tegelijkertijd steunden
om hun kansarm leven wat licht te geven in hun bestaan. Knap!!
Afsluiting eerste trimester; vrijdag, 21 december 2018
In de namiddag sluiten we graag dit trimester af met een kerstviering op
onze school. Vanaf 15 uur zullen er kerstliederen weerklinken op onze
speelplaats. De leerlingen zelf zorgen voor vrolijk kerstgezang. Daarna
kunnen ze genieten van een stukje cake. Vandaar dat we via onderstaand
briefje graag willen weten of u het haalbaar ziet een cake te bakken en aan de school
te bezorgen tegen 21 december? Graag dus vooraf even inschrijven met onderstaand
strookje, om teveel overschot te vermijden. Alvast veel dank!
Het wordt weer een mooie afsluiter van het eerste trimester!

Jeugdkampen en kortingen
Deze organisatie plant van15 tot 19 april 2019 en van 22 tot 26 juli 2019 een
musicalkamp in onze school. Inschrijven doe je via www.milakampen.be. Indien
uw kind deelneemt aan één van deze kampen dan hebt u recht op een korting
van €10 wanneer u volgende kortingscode doorgeeft bij de inschrijving: Bre@MiLa19.
Let wel deze korting geldt bij inschrijving vóór 31/3/2019.
Denk er ook aan dat tegenwoordig heel wat mutualiteiten ook terugbetalingen doen voor
zulke kampen.
En indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u ook in aanmerking komen voor een
grotere korting (80%) via de gemeente.

Tot 2019!

Leerkrachten en directie
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LEERJAARGERICHTE INFO

1ste leerjaar
Op dinsdag, 8 januari gaan de leerlingen naar de Kleine Kasteeltjes om
een nieuwjaarsbrief te lezen en de bewoners het allerbeste te wensen
voor het nieuwe jaar.

2de leerjaar
Bij de eerste schooldag in 2019 (maandag, 7 januari) starten de leerlingen
van het 2de leerjaar met een auteurslezing van Erik Van Os.
Deze vindt plaats in de bib te Brecht.

Tot volgende keer!
Leerkrachten en directie

Ho, ho, ho,
Zie hieronder onze belangrijke kalender!

Belangrijke data.
Maandag, 24 december–vrijdag, 4 januari Kerstvakantie
Maandag, 14 januari

Inentingen 5de leerjaar

Maandag, 21 januari

Theater “Rood” voor 5de en 6de leerjaar

Vrijdag, 25 januari

Auteurslezing Hilde E. Gerard 6de leerjaar

Dinsdag, 29 januari

Infoavond clb studiekeuze 6de leerjaar

Maandag, 4 februari

Vrijaf!

Dinsdag, 5 februari

Auteurslezing 5de leerjaar “Guy Didelez”

Dinsdag, 12 februari

Dikketruiendag

Donderdag, 14 februari

Valentijnsknutselnamiddag Kleine Kasteeltjes
5de leerjaar

Zondag, 17 februari
Maandag, 18 februari
Vrijdag, 22 februari
Sint-Michielschool
Venusstraat 5 2960 Brecht
03/660.07.70

Winterwandeling feestoudercomité
Megaspelenpaleis 2de leerjaar
Auteurslezing Marijke Umans voor 3de en 4de leerjaar
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Letterfeest 1ste leerjaar
Woensdag, 27 februari

Vrijaf (pedagogische studiedag)!

Donderdag, 28 februari

Schoolbezoek Vito Hoogstraten door 6de leerjaar

Vrijdag, 1 maart

Carnaval op school

Maandag, 4 maart - vrijdag, 8 maart Krokusvakantie
Donderdag, 28 maart

Technotrailer 5de leerjaar

Vrijdag, 29 maart

Technotrailer 6de leerjaar

Week van 1 april

Oudercontacten 1ste – 5de leerjaar

Vrijdag, 5 april

Vastenactie

Maandag, 8 april – maandag, 22 april

Paasvakantie











breng mij snel naar school










__________________________________________ (groot)ouder, oom, tante, … van
_________________________ uit klas ____________ ziet het zitten om tegen 21/12/2018
een cake te bakken.
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