
            Kalender  

Nieuwsbrief Binnenhof 

december 2021 

01/12  Pedagogische studiedag—opvang mits ingeschreven 

02/12  

 

 

9.00 

10.30 

11.00 

Pietenzoektocht K3C—L1C 

Toneel in kader van  RODE NEUZEN:  
Victor Praatmaatje   
In klas K1D/K2D 

In K2C 

In K3C 

03/12  Brief rapporten mee voor L5 en L6 

06/12 VM—Binnenhof 

NM—CC 

Sint op school ! Benieuwd of de kinderen hun 
opdrachten goed hebben uitgevoerd ??? Zo kan de 
Sint met de vele geschenkjes op school geraken. 

07/12 16.30 Personeelsvergadering kleuter 

8/12  Fruit—en groentendag 

9/12 Volle dag 

20.00 

L4 naar Mechelen 

Vergadering vreindenkring 

14/12  Turnen ipv zwemmen 

15/12  Fruit—en groentendag 

16/12 NM Vrouwengroep op school met de brugfiguur (meer info 
volgt) 

20/12  Geen studie voor L5 en L6 

21/12  Rapport via meet voor L5 en L6 

Geen studie voor L5 en L6 

22/12  

 

Rapport via meet voor L5 en L6 

Fruit—en groentendag 

23/12 13.30 Kerstviering Koekuit 

Geen studie 

25/12  START KERSTVAKANTIE 

GEEN OPVANG 

09/01  EINDE KERSTVAKANTIE 
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Je kunt 2022 beginnen, 

met een heel erg mooi gedicht 

maar het mooiste, vind ik nog altijd: 

Begin het met een blij gezicht! Aan 

ieder onder jullie: Een gezellige 

Kerstperiode en op naar een 

’gezond’ 2022! Gelukkig Nieuwjaar!  

Bedankt aan de vriendenkring : 

Vierde editie van onze voorleesweek met “Leesje 
Rood”! 

Wederom een schot in de roos !! Dit schooljaar werden de kinderen ingeschakeld 

als speurders om  het mysterie rond de ontvoering van Histor, 1 van de 

leesmonstertjes van Leesje Rood terug te vinden. Hierbij werden ze aangezet tot 

lezen en werken rond taal en letters. De kinderen beleefden het helemaal mee. 

En ja ze hebben de dader ontmaskerd én Histor teruggevonden in de kelder van 

de school. Ook de kleinsten op school werden erbij betrokken. Zij kregen elke 

dag een “echt leesmonstertje “ op bezoek dat kwam voorlezen en als kers op de 

taart mochten ze allemaal kennis maken met Leesje Rood in klas! Wat een toffe 

voorleesweek. Spijtig dat het zo snel voorbijvloog! 

Hopelijk volgde u alles mee via onze website en FB pagina? 

Dankzij de steun van de vriendenkring konden de kinderen mooie 
geschenkjes krijgen van de Sint en zijn helpers ! 
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