
 

Nieuwsbrief december 2019 

- Wowh…voorbij gevlogen! Wim Claeys beet de spits af met de 
Pierkesliedjes in De Muze, de leesgroepjes zijn gestart in het 2de en 3de lj, 
mevrouw Druppel op bezoek in het 4de lj, LABO Fostplus kwam in bijna 
alle klassen van het lager, een delegatie van zo’n 20 pedagogen, 
psychologen,…uit verschillende landen waren op bezoek: zij waren toch 
wel zeer positief, het grootouderfeest voor onze kleuters was alweer 
een groot succes, naar het Vredeshuis, de Kleine Muze Chef met het 5de 
lj: zeer geslaagd!, met het 6de lj naar Freinetmiddenschool, de 
gezamelijke uitstappen georganiseerd door lkr godsdienst/zedenleer 
(begraafplaats, natuuruitstap, Circle of Life-tentoonstelling), de musical 
Annie in Capitole met het lager, naar De Krook met het 1ste lj, 5 en 6 naar 
NTAA(technologie-, licht-,kunsttentoonstelling), kleutersportdag voor K2 
en K3 + bezoek Designmuseum. 

- Juf Marianne de Clercq die elke woensdag werkt in K3, zal vanaf januari 
2020 FT werken op een andere school. Zij wordt vervangen door Sara 
Vermeulen. 

- Juf Sofie(3de lj) is ziek. Zij wordt de week van 2/12 vanaf woensdag 
vervangen door juf Aylin. 

 

STIBO-nieuws : 
De Inschrijvingen voor de kerstvakantie zijn afgesloten. Kosteloos annuleren voor de kerstvakantie 
kan tot 8 december. 
Wij maken er drie sfeervolle dagen van met het thema “muzische kerst”  

 

Muzeketiersnieuws : 
De Muzeketiers warmen hun helpende handen op en 
verlichten het werk van Sint en Zwarte Piet, maar hou dat 

misschien maar geheim voor de jongste kinderoortjes 😉 

  
Graag danken De Muzeketiers jullie voor jullie komst én 
- bijdrage op de 1ste editie van de ochtendbijeenkomst 
- interesse voor de 1ste lezing ‘Je kind beken door een andere bril’ 

- enthousiasme tijdens de 1ste editie van de gezinsactiviteit    
  “pannenkoekenfestijn mét pyjamafuif” inclusief onthulling  
   van het nieuw ontwerpen logo van de Muzeketiers:  



   gebaseerd op verschillende logo’s van de Muzekinderen      
   (cf. stemming op het schoolfeest eind vorig schooljaar)!   
 

 
Graag nodigen De Muzeketiers jullie warm uit 
- Op vrijdag 13 december om 17u om te proeven van kersthapjes gemaakt door het 4de 

lj.  
- Op woensdag 22 januari om 8u30 naar de eetzaal van de school te komen voor tweede 

editie van een bijeenkomst van de oudergroep in de ochtenduren! We hopen opnieuw 
op een talrijke opkomst en verwelkomen jullie graag om ons en de werking te leren 
kennen en onderling van gedachten te wisselen wanneer dit in de late avonduren 
moeilijker ligt!  

 
Warme groet van de oudergroep en hopelijk én heel graag tot één van volgende 
activiteiten?  
 
Je kan De Muzeketiers bereiken via info@muzeketiers.be, maar spreek ons ook gerust aan! 
 

 

 

Activiteiten december 2019 : 

Vrijdag 6/12 : HIJ komt in alle klassen!!! 

Vrijdag 13/12 : Kleine Muze Chef met het 4de lj + IEDEREEN welkom vanaf 17.00 

in Ten Hove. 

Donderdag 19/12 : 2de, 3de en 4de lj : voorstelling “de notenkraker” in 

Tinnenpot.  

Alle kleuterklassen : “De avonturen van No-No” in Sphinx 

Vrijdag 20/12 : Kersthappening : optredens van alle klassen! 

Zaterdag 21/12 : Start van de winter en… VAKANTIEEEEEEE!!! 

Maandag 6/1 : 1ste schooldag in 2020!! 

 

                                                Het Muzeteam 
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