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De Vlier op de kerstmarkt te Geluwe!

Personeel

Op zondag 11 december staat De Vlier op de kerstmarkt in
Geluwe. Deze markt vindt plaats op de Sint-Denysplaats, bij
de kerk van Geluwe.

Vorige week namen we afscheid van juf
Annabel. Zij gaat een andere uitdaging
aan. Juf Veerle zal haar taak
overnemen, zij begeleidt de SR-klas en
de klassen basisaanbod/type 2 in de
Tuinwijk. Welkom juf Veerle!

Bent u nog op zoek naar een kerstcadeautje? Wij
verkopen unieke zelfgemaakte artikeltjes!

Ook in de SR-klas is er een wissel: juf
Christine is klastitularis. Juf Lotte
neemt de R4-klas over tot de
kerstvakantie.

Iedereen is van harte welkom!

Wist je dat …
De leerlingen bij juf Evi mogen gaan
lezen tijdens de middagspeeltijd?

Oudercontact in kerstsfeer op 22 december

In Menen mogen de kids elke maandag
komen lezen van 13u-13u30 in het
GOK-lokaal.

U kreeg reeds een uitnodiging voor het oudercontact op 22
december. We zetten die avond de feestdagen alvast goed
in met een kerstmarktje.

In Geluwe zijn lezers elke donderdag
welkom in het lokaal van juf Charlotte
van 13u tot 13u25.

Geniet samen met het ons van een goede babbel in een
gezellige kerstsfeer.

Een eigen boek of strip meenemen
mag!

Let op: het oudercontact én ons kerstmarktje gaan door in
GELUWE! Alle titularissen van de campus Tuinwijk zullen
voor het oudercontact aanwezig zijn in onze vestiging in
Geluwe!
Hopelijk tot dan!

Kalender
06/12
11/12
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26/12
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feest!

vakantie

Sint & Pieten op school!
De Vlier op de kerstmarkt te Geluwe
Kerstshopping
Begin kerstvakantie tem 08/01/2017
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We wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en
Namens het hele Vlierteam:
Prettige feestdagen!

