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Beste ouder(s),
Eerst en vooral wens ik jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe met familie en gezin. Voor 2018
kijken we uit naar vele mooie uitdagingen en ben ik ervan overtuigd dat we met ons fantastisch
kersenpitteam op een schitterende manier het nieuwe jaar kunnen ingaan.
Met veel dankbaarheid blikken we terug op een fantastisch mooi 1ste trimester. We genoten van
het frietjesfestijn, de grootouderfeesten, de komst van Sinterklaas, de vele uitstappen en
toneelvoorstellingen, de gezellige kerstmarkt van de ouderraad en de behaaglijke weken voor
Kerstmis. Bijzonder fier zijn we dat we deze mooie periode vandaag kunnen afsluiten met ons 2de
kerstconcert waar onze kleuters samen met de juffen weer het beste van zichzelf zullen geven.
Na de kerstvakantie heten we onze nieuwe peuters en kleuter, samen met hun ouders, hartelijk
welkom op onze school. In totaal starten er maar liefst 18 kindjes! In de Belleschool bij juf
Carola verwelkomen we Colette en Lukas. In de hoofdschool onthalen we zeer graag Hannah,
Alexander, Iben, Lotte, Thibo en Soner bij juf Marthe. Mats, Seb, Mila, Lamin en Floor zijn
welkom bij juf Karen. Tuur, Eleanor, Margot, Lars en Lou starten bij juf Sara en Liana is van
harte welkom in de 3de kleuterklas bij juf Zoë. We hopen dat deze kindjes en hun ouders zich
vlug opgenomen voelen in ’t Kersenpitje! In totaal tellen we op 8 januari 183 kindjes in onze
school.
Soms krijgen we de vraag om medicatie toe te dienen bij de kleutertjes. Graag wil ik nog eens
benadrukken dat wij dit enkel mogen doen met een doktersvoorschrift. Mag ik tevens vragen om,
indien je kindje ziek is, het thuis te houden om besmetting te voorkomen. Dankjewel voor jullie
begrip!
Jullie vinden hierbij alvast enkele belangrijke data van het 2de trimester Ook geef ik al mee dat
ons schoolfeest doorgaat op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni.
Tot slot sluit ik graag af met volgende nieuwjaarswens:
Ons leven zou muziek zijn
Als we op elk moment
De juiste tonen zouden vinden
Dat 2018 een jaar mag zijn waar veel muziek in zit
Vriendelijke groet
Hilde Peeters
Directie

