
 

Beste ouders, 

 

Weldra starten we alweer de laatste maand van het jaar.  Even tijd om een blik 

te werpen op december. 

Hartelijk dank 
We willen in deze nieuwsbrief van december iedereen hartelijk danken die ons in 

2022 geholpen heeft. We denken maar aan de atelierouders, de 

lees(groot)ouders, de zwem(groot)ouders, de spelletjes(groot)ouders, de 

helpende handen tijdens onze feestelijkheden, de helpende handen bij onze vele 

uitstapjes, de refterhulp, de leden van de ouderverenigingen “Ouders van de 

Basis” en “Ouders in Actie”, de leden van de schoolraad….. 

Kortom iedereen die ons heeft geholpen om samen met het team een fijne 

kleutertijd aan onze kleuters te geven. Hartelijk dank. 

Sint op bezoek 
Binnenkort is het weer zover, Sint en Piet brengen dan weer een bezoekje aan 

onze scholen. Dit doen ze op 1 december in het Mijltje, op 5 december in de 

Stationsstraat en op 6 december in de Beunt. Onze kleuters kijken er weer naar 

uit.  

De Schoendozenactie 
De schoendozenactie gaat van start op 21 november. Tot 5 december mogen 

schoendozen binnengebracht worden. Jullie hebben hierover meer 

informatie ontvangen. In de klas wordt de actie ook geduid aan de 

kinderen. Helpt u mee aan het bezorgen van een kerstcadeautje voor 

daklozen en kansarme gezinnen? Wij werken hiervoor samen met 

Foodsavers. 

Alvast in hun naam : Hartelijk Bedankt!!! 

Volg ons op facebook FOODSAVERS MECHELEN 

 

Oudercontactavond 

In de Beunt is er een individueel oudercontact gepland op dinsdag 29/11 en op 

donderdag 1/12. In het Mijltje is dat ook op dinsdag 29/11 en op 6/12. In de 

Stationsstraat is er zo’n avond op 29/11 en op 8/12. Hiervoor ontvingen jullie 

reeds een uitnodiging. Mocht je deze toch niet gehad hebben, aarzel dan niet mij 

te contacteren. ( info@kleuterschoolduffel.be ) 

 

Advent 
Kerst staat voor de deur. In aanloop naar dit feest werken onze kleuters mee aan 

een leuk adventsproject. Zo zal de kerstsfeer in onze school veel warmte geven. 
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Lichtjes op de Beunt (Meertsveldstraat 7b) 
Op 21 december om 17u00 zijn alle ouders van de drie kleuterscholen met hun 

kleuters uitgenodigd voor een kersttoneel gebracht door de kleuters van de 

Beunt. Om de drie jaar wordt het verhaal van de geboorte van Jezus met zang 

en woord gebracht. Iedereen van harte welkom!!! 

 

Reclame 
Wij willen alle ouders oproepen om een beetje reclame te maken voor onze 

school. Op 1 februari 2023 is het weer de jaarlijkse telling van het aantal kleuters 

dat bepalend zal zijn voor het aantal lestijden dat we als school mogen inrichten. 

Vandaar een warme oproep.  

Belangrijke data 

 

Wo 30 nov Pedagogische Studiedag 

Do 1 dec sint in Mijltje  

Do  1 dec Oudercontact Beunt 

Ma 5 dec sint in Stationsstraat 

Ma 5 dec Laatste dag Shoeboxactie  

Di 6 dec sint in Beunt 

Di 6 dec Oudercontact in Mijltje 

Do 8 dec Oudercontact in Stationsstraat 

Wo 21 dec Kersttoneel Beunt 

Vr 23 dec kerstfeest in de drie vestigingen 

Vr 23 dec Glühwein & chocomelk Ouders in Actie Mijltje 

Vr 23 dec Start Kerstvakantie 

 


