
 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Net na de herfstvakantie geven we onze 2de 

nieuwsbrief van het jaar mee. 

Deze brief komt enkel via mail tot bij jullie.  

 

 

Oudercontact verplaatst! 
 

Graag wijzen wij jullie op het feit dat het oudercontact 

van juni voor de lagere school verplaatst is van 8 juni naar  

dinsdag 15 juni 2021.  

 
Bestellen kerstboeken en nieuwjaarsbrieven 
 

Bestellen van kerstboeken en nieuwjaarsbrieven kan nog 

tot woensdag 18 november 2020  via de website. 

 
Inschrijvingen quiz. 
 

Op zaterdag 16 januari 2021  

organiseren we  de 19de  

ABDIJSCHOOLQUIZ op een DIGITALE manier! 

Zelfs in Coronatijden willen we jullie een luchtige 

actualiteitsquiz aanbieden maar op een veilige manier dus 

zullen we jullie huiskamer binnen komen met onze 

quizvragen, audio- en videofragmenten. 

Op die manier kunnen jullie een gezellige quizavond hebben 

met familie en vrienden in je eigen veilige bubbel! 
  

Vanaf nu kunnen jullie jullie ploeg inschrijven op de 

website van de school.  

 
Activiteiten 
 

 Donderdag 3 december 2020 : Sinterklaasfeest 

Liemingen 

 Vrijdag 4 december 2020 : Sinterklaasfeest Abdij  

 Vrijdag 18 december 2020 : schoolviering verzorgd 

door het 4e leerjaar (8.40u).  

Omwille van corona kunnen we buiten onze leerlingen 

en leerkrachten geen extra personen toelaten 

tijdens de viering.  

 

 
 

Vrije dagen 
 

 Woensdag 25 november 2020 : pedagogische studiedag 

 Zaterdag 19 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 

2021 : kerstvakantie 

 
Geannuleerde activiteiten o.w.v. Corona 
 

 Het kennismakingsmoment voor de instappers van 

donderdag 17 december 2020.  

 Lichtjeswandeling van vrijdag 27 november 2020 

 
Boekenbeurs 
 

Ook onze boekenbeurs 

zal dit schooljaar 

online georganiseerd 

worden. Misschien is 

een boek wel een leuk 

geschenk met de 

feestdagen in het 

vooruitzicht… 
 

Boekhandel Boekarest selecteerde voor elke 

leeftijdscategorie een 5-tal boeken. De leerkrachten 

zullen deze boeken voorstellen aan de kinderen tijdens de 

voorleesweek van 23 november. 

Jullie ontvangen binnenkort van ons een link met een 

bestellijst. Hiermee kunnen jullie, volledig vrijblijvend, 

boeken bestellen tussen 19 en 30 november via deze link of 

via onze website. We geven de boeken in een pakketje mee 

met je kind. 

Met de opbrengst van de verkoop zullen we nieuwe boeken 

aankopen voor de school. 

 
Chromebookkast 
 

Om onze school verder te digitaliseren kochten we net 

voor de vakantie een tweede chromebookkast aan. Deze 

aankoop kon enkel gerealiseerd worden dankzij de bijdrage 

van € 6000 vanuit het oudercomité. 

Van ons allemaal daarom een DIKKE DANKUWEL! 

 


