
 

Nieuwsbrief november 2019 : 

Beste ouders, 
Allemaal kunnen genieten van een vakantieweekje ? Na de drukke oktobermaand : K0-K1 uitstapje 
naar zee, de verkiezingen van onze pestbuddy’s, de dag van het schoolteam (dank voor de 
verrassingen), 5de en 6de leerde programmeren via WeGo, de 1ste keer een ochtendvergadering van de 
Muzeketiers(was een succes!), naar het vogelasiel met het 2de lj, de opstart van de ateliers in het 
lager en kleuter, winkelbezoek met K0-K1, vele studenten die werkzaam zijn in vele klassen, de 
interessante lezing georganiseerd door de oudergroep, 1ste, 2de en 3de lj naar het tinnenpottheater, 
het 3de lj naar de school van toen, de gezinsactiviteit (pannenkoekenfestijn en pyjamafuif) waar 
veeeeel ouders en kinderen aanwezig waren, het 6de naar het stadhuis, 2de jaar secundair Wispelberg 
kwam voorlezen voor onze klassen, 4hoog met ‘het meisje met de gele jas’ op bezoek bij K0-K1, een 
lang speelmoment met kleuter en lager samen (was gevraagd op de lln-raad), 6de lj bezoek 
Wispelberg, integratieact voor K3-1ste lj, K2, K3 en 3de lj naar Capitole Gent : het prinsesje en de 
toverspiegel en afsluiten met een forum in onze zwarte zaal. 
Inderdaad, was een drukke maand en nu….hophop, november en december (feestmaanden)!! 

 

STIBO : 
Inschrijven voor de kerstvakantie kan vanaf 9 november. Stibo De Muze is open op 23 december (tot 
18u30), 24 december (tot 16u) en 3 januari (tot 16u). 
Je kan ook inschrijven voor de noodopvang in Ter Leie (0 tot 8 jaar) voor 27 december, 30 december 
en 31 december (tot 16u). 
De inschrijvingen hiervoor worden afgesloten op 24 november 2019. 

 

 

Activiteiten november 2019 : 

Dinsdag 5/11 : Wim Claeys (Gentse zanger) op bezoek in De Muze!! 

Woensdag 6/11: Start van leesgroepjes met ouders en grootouders in het 2de en 3de lj om 

11.00 

Donderdag 7/11: meegeven van het herfstrapport!! 

Vrijdag 8/11: bezoek van 15 onderwijsmensen uit Zweden!! 

Maandag 11/11: geen school (wapenstilstand) 

Dinsdag 12/11: week van het oudercontact (info volgt) 

Dinsdag 12/11: Grootouderfeest voor alle kleuterklassen! 



Vrijdag 15/11: Kleine Muze Chef met hapjes gemaakt door het 5de lj in Dienstencentrum Ten 

Hove! 

Donderdag 21/11: Naar de musical Annie met 1ste,2de,4de,5de en 6de lj in Capitole Gent 

Maandag 25/11: K2 en K3 : kleutersportmiddag!! In de Topsporthal Blaarmeersen! 

Het Muzeteam 


