
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 LEUK NIEUWS 

 Met hun “Foodiefestival” haalden de begeleiders van de 

woensdagmiddagopvang 40 euro op voor de Rode Neuzenactie. TOP! 

 Op 20 december gaat het jaarlijkse kerstontbijt door op onze school. Je 

ziet hiervan binnenkort affiches verschijnen op school en via de website. 

We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen. Denken jullie er aan om 

zelf bordjes, bestek en een beker mee te geven? 

 Wist je dat de ouderraad ook dit jaar een quiz organiseert? Inlichtingen en 

inschrijving gebeuren via de dekleurdoosquiz@gmail.com 

 

 Belangrijk weetjes 
 Omwille van een sportdag voor de lagere school zal de proclamatie voor 

K3 en voor de schoolverlaters doorgaan op maandag 29/06 om 15u30. 

 Op de vorige ouderraad werden de data van alle samenkomsten 

vastgelegd. Je vindt ze onderaan bij de belangrijke data. 

 Onze school heeft een ouderraad en een schoolraad. Voor onze 

schoolraad zijn we nog op zoek naar 1 ouder. Wil je meer weten over de 

werking van een schoolraad? Neem een kijkje op 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolraad#wat-is-de-schoolraad 

Kandidaten kunnen nog tot 20 december hun naam doorgeven bij Cathy 

of Sophie. In de nieuwsbrief van januari maken we de kandidaten bekend 

en geven we meer info over het vervolg. 

 Dankzij jullie hebben we een kast met kledij en gerief waar gezinnen die 

het moeilijk hebben beroep op kunnen doen. Voel je vrij om langs te 

komen en mee te nemen waar je nood aan hebt.  

De kast zal het hele schooljaar beschikbaar blijven. Heb je doorheen het 

jaar nog spullen te geef, voel je vrij deze hier te brengen.  

 

 Onderaan deze infobrief geven we alvast de planning van december 

2019. 
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 BELANGRIJKE DATA 

 4/12: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 19/12: oudercontacten voor middenbouw en bovenbouw 

 20/12: Kerstontbijt + vrij podium 

 23/12 – 3/01: Kerstvakantie (geen school) 

 13/01: oudercontacten voor onderbouw 

 25/01: Kleurdoos QUIZ 

 27/01: oudercontacten kleuterbouw 

 4/02: ouderraad 

 5/02: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 19/02: ouderdag 

 24/02 – 28/02: Krokusvakantie (geen school) 

 2/04: ouderraad 

 6/04 – 17/04: Paasvakantie (geen school) 

 1/05: Feest van de arbeid (geen school) 

 21/05 – 22/05: Hemelvaart (geen school) 

 1/06 – 2/06: Pinksteren (geen school) 

 6/06: schoolfeest 

 8/06: oudercontacten voor kleuterbouw 

 10/06: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 15/06: oudercontacten voor kleuterbouw 

 18/06: ouderraad 

 22/06: oudercontacten voor de lagere school 

 29/06: proclamatie voor K3 en schoolverlaters om 15u30: wijziging datum 

 30/06: laatste schooldag + opvang tot 18u 

 

 WOENSDAG – KOFFIE/THEE-DAG! 

Elke woensdag tussen 8 en 9 uur schenken mama’s en papa’s van de ouderraad 

koffie en thee in de hal van de kleuters, de koffiehoek. Iedereen is welkom! Een 

ontspannend momentje na de ochtenddrukte of voor de start van de werkdag… 

 

Heb je vragen of suggesties, opmerkingen? Laat zeker iets weten! 

 

Onderwijsstraat 10 

9050 Gent 

 

09 231 22 78 

 

kleurdoos@stad.gent 

 

https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldekleurdoos 

 

https://www.facebook.com/Kleurdoos/ 
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 KALENDER DECEMBER 

 

Veranderingen/mededelingen gedurende de maand november worden steeds 

geplaatst op de website van de school. 

Bekijk zeker ook de foto’s van activiteiten via de website 

https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/  

 

   

MA 2  

DI 3 

 

WO 4 GEEN SCHOOL: pedagogische studiedag     

DO 5 

 

VR 6 

 

Sinterklaas  

ZA 7   

ZO 8 

 

MA 9  

DI 10 Oudste klas gaat naar de bioscoop  

WO 11 onderbouw: zwemmen         

DO 12 middenbouw + bovenbouw: zwemmen      

VR 13 Bovenbouw : ijsschaatsen  

ZA 14   

ZO 15   

MA 6           

DI 17 

 

WO 18 onderbouw: zwemmen          

https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/


 

DO 19 

 

Oudercontacten voor middenbouw en bovenbouw 

VR 20 

 

Kerstontbijt 

 

Vrij podium 

ZA 21   

ZO 22   

MA 23 

 

KERSTVAKANTIE         

DI 24 

 

WO 25 
 

DO 26  

VR 27  

ZA 28   

 


