Wafels en wijn 2021
Wat was de wafel- en wijnslag weer een succes!! We hebben een nieuw
record gehaald!!
Samen verkochten we 1.354 dozen wafeltjes en 1.338 flessen wijn.
Hartelijk dank aan alle kopers, verkopers, sympathisanten, buren, oma’s
en opa’s, nonkels en tantes, … Zonder hen was het niet mogelijk!
Natuurlijk ontvingen de kinderen heel wat beloningen met hun
prijzenmeter zoals een extra speeltijd, speeltijd met animatie, een dag
geen huiswerk en iedereen mocht ook proeven van de lekkere wafels.
De opbrengst gaan we gebruiken voor verfraaiing van onze school en
uitbreiden van ICT materialen
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Fluodag
Vorig jaar kregen we een medaille omdat we zo goed aan verkeers- en
mobiliteitseducatie hebben gewerkt op onze school.
Deze medaille hangt te blinken aan het raam bij meneer directeur.
Ook dit schooljaar hebben we al goed ons best gedaan.
Eerst hadden we de strapdag. We zijn toen die dag met de fiets of te
voet naar school gekomen.
Begin november vond onze fluodag plaats. Jullie hebben allemaal jullie
best gedaan om zoveel mogelijk fluo te dragen.
Fluo is namelijk belangrijk in het verkeer, zodat je zeker opvalt als fietser
of voetganger.
We hielden op onze fluodag een missverkiezing. Onze nieuwe Miss en
Mister fluo van de kleuterschool en lagere school zijn bekend.
Proficiat Vik en Mia uit de blauwe wolk en Matiz uit L2B en Ella uit L6B.

December 2021

nummer 3

Knutselen: thema zeeklassen in L3
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Een nette Sint.
Ondanks verstrengde maatregelen mochten we gelukkig toch de Sint en
zijn helpers “coronaproof” ontvangen op onze school. De kinderen
bewezen dat ze de school netjes kunnen houden. Sinterklaas en zijn
gevolg kwamen dan ook op gepaste wijze, met de vuilkar, naar SintFilippus.
De kinderen kregen de kans om de vuilkar eens van dichterbij te
bekijken en om vragen te stellen aan de chauffeur.
De kinderen zongen liedjes en droegen gedichten voor.
De sint bracht speelgoed en zorgde voor lekkers voor alle kinderen. Ook
de leerkrachten werden niet vergeten.
Het was een fijne dag!
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Kerstdrink
Door Corona werd onze kerstdrink weeral geannuleerd. Natuurlijk willen
wij jullie onze kerstwensen niet onthouden. Neem daarom een kijkje op
onze Facebookpagina of website www.sint-filippus.be vanaf donderdag
voormiddag.
Zo kunnen jullie zien en horen hoe wij toch samen een beetje proberen
te vieren!
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2021 is bijna vervlogen,
2022 staat reeds voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
veel liefs voor elkaar.
Aandacht voor je naaste,
het wordt een prachtig jaar.

Voor iedereen een hoopvol 2022!
Zalige Kerst en gelukkig Nieuwjaar!
Sint-Filippus leerkrachtenteam
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kalender 2021-2022
kerstvakantie: van 20 december t.e.m 7 januari 2022
woensdag11 januari: schoolrekening
maandag 24 januari: kijkmoment in de kleuterschool
maandag 31 januari: vrije dag
woensdag16 februari: pedagogische studiedag
donderdag 17 februari: oudercontact kleuterschool + L6
maandag 21 februari: : kijkmoment kleuterschool
dinsdag 22 februari: oudercontact kleuterschool + L6
vrijdag 25 februari: carnaval

krokusvakantie: van 28 februari t.e.m 4 maart 2022
dinsdag 8 maart: schoolrekening
maandag 14 maart t.e.m. 18 maart: kledinginzameling (ouderraad)
donderdag 24 maart: oudercontact lagere school (niet L6)
maandag 28 maart: kijkmoment in de kleuterschool
t.e.m. dinsdag 29 Westhoekklassen L5 + L6AB
dinsdag 29 maart: oudercontact lagere school (niet L6)
donderdag 31 maart: sponsortocht
vrijdag 1 april: rapport

paasvakantie: van 4 april t.e.m 18 april 2022 (paasmaandag)
zaterdag 23 april: Vormsel
dinsdag 3 mei: schoolrekening
zaterdag 7 mei: schoolhappening
maandag 16 mei: kijkmoment in de kleuterschool
donderdag 26 mei: Hemelvaart – 1° communie – vrije dag
vrijdag 27 mei: vrije dag
maandag 6 juni: pinkstermaandag – vrije dag
dinsdag 7 juni: superfietser L6
dinsdag 21 juni: slapen 5-jarigen
woensdag 22 juni: sportdag kleuterschool
donderdag 23 juni: oudercontact lagere school + kleuterschool
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maandag 27 juni t.e.m. dinsdag 28 juni: boerderijklassen L1 + L2
dinsdag 28 juni: schoolrekening
woensdag 29 juni: rapport + receptie L6
donderdag 30 juni: (alleen voormiddag) slotviering - rapport
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