
Beste ouders

We bezorgen jullie graag de laatste weetjes voor 
dit kalenderjaar.
Nu de advent is gestart, kijken we hoopvol en vol
verwachting uit naar het licht van Kerstmis. 
Op dinsdag 20 december verzorgen de kinderen van 
het 5e en 6e leerjaar de kerstviering. We heten ook 
hun familieleden van harte welkom in deze viering
die doorgaat om 19u in de parochiekerk.
In diezelfde week wordt ook in de klassen
Kerst gevierd met gezellige activiteiten en
kerstfeestjes. 

Op zaterdag 19 november organiseerde onze
vriendenkring de allereerste lichtjeswandeling.
De school en het parcours werden versierd met
duizenden lichtjes. Dat zorgde voor een indrukwekkend
zicht langsheen de Erondegemse wegen en velden. De
koude, maar gelukkig wel droge avond, werd er meteen
een stuk warmer door. Een absoluut succes dat zeker
voor herhaling vatbaar is! Dank je wel vriendenkring!
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FACULTATIEVE
VERLOFDAG

TIME FOR A BREAK
Onze eerste spaarkaart
voor 10 gratis ballen is
vol. Joepie! We sparen
nog tot en met 22
december verder.
Brengen jullie nog
steeds kiwistickertjes
naar de LO-
leerkrachten?

Op maandag 5
december is er geen
school voor alle kinderen
én leerkrachten. Geniet
van jullie dagje vrijaf.

Van maandag  26
december t.e.m. vrijdag
6 januari is het
kerstvakantie. 
Eventjes niet denken
aan school maar tijd
maken om te genieten
van warmte en
gezelligheid.

ZESPRI SPAARACTIE

We blijven feest vieren en genieten
want op vrijdag 2 december is het
grootouderfeest voor alle oma's en
opa's van onze kleutertjes. 
Ze worden verwend met een 
prachtig dansfeest van hun
kleinkinderen en kunnen genieten
van koffie en gebak, aangeboden 
door de school.



GEBOORTES

Richard De Vuyst, geboren op 28 oktober 2022
Kleinzoontje van Wim De Vuyst (preventieadviseur SFS Erondegem)

Floor De Nys, geboren op 25 november 2022 
Zusje van Merel (1ste kleuterklas)

Van harte proficiat met dit kleine wondertje!
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FAMILIENIEUWS 
 

De koude winterdagen komen er aan. Tijd voor sjaals,
mutsen en handschoenen.
Mogen we vragen deze goed te naamtekenen zodat
iedereen steeds zijn eigen spulletjes iedere avond kan
meenemen naar huis. Dank jullie wel!

OVERLIJDENS
 

Maurice Janssens, overleden op 2 november 2022
Overgrootvader van Janne Goossens (3de kleuterklas)

 
Maria Van Wesemael, overleden op 17 november 2022

Overgrootmoeder van Fien (3de leerjaar) en Emma Verhaest (2de leerjaar)
 

We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 



VERGEET-MIJ-NIETJE NOVEMBER - DECEMBER

 Samen spelen is kei-fijn, ruzie doet alleen maar pijn.
 
 
 
 
 

 
donderdag 1 december

pedagogische commissie
sportklassen 4de leerjaar

 
vrijdag 2 december

grootouderfeest kleuters
sportklassen 4de leerjaar

 
maandag 5 december
facultatieve verlofdag

raad van bestuur
 

dinsdag 6 december
medisch onderzoek 1ste leerjaar

onderwijsraad
zorgoverleg CLB

 
maandag 12 december
zwemmen 3de leerjaar
personeelsvergadering

 
dinsdag 13 december

profs
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KALENDER DECEMBER
 

Fijne Kerst en een rijk geschakeerd 2023!
Team SFS Erondegem

 

 
donderdag 15 december

kunstkuur
CODI Hekelgem

pannenkoekenverkoop
 

vrijdag 16 december
opleiding zwemleerkracht

 
maandag 19 december
zwemmen 3de leerjaar

 
dinsdag 20 december
kerstviering 3de graad

 
vrijdag 23 december

rapport 2
 

zondag 25 december
Kerstmis

 
maandag 26 december – vrijdag 6 januari

kerstvakantie
 


