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Wafeltjesverkoop 
De totale opbrengst 
van de verkoop van 
onze wafeltjes 
bedraagt € 3956… 
Zoals afgesproken 
zullen we dit bedrag investeren aan het 
speeltuig en spelmateriaal voor op de 
speelplaats!  Dankjewel voor jullie 
inzet bij de verkoop en voor de 
smullers onder ons die de school 
sponsorden… 

 
Luizencontroles 
Tijdens voorbije 
luizencontroles kregen 
we hulp van 
kriebelgrage mama’s, die op zoek 
gingen naar deze ongewenste 
bezoekers…  Het is een hardnekkig 
probleem, dat we echt kunnen oplossen 
als iedereen zijn steentje bijdraagt!  
Zeker in de wintermaanden, met de 
sjaals en mutsen vragen we om thuis 
ook extra te controleren. 
 

 
Fuif 
De schoolfuif was een 
waar succes!  Onze 
kinderen genoten van 
geweldige muziek en zetten hun eerste 
stapjes in het uitgangsleven!  Editie 
2018 is voor herhaling vatbaar! 
 

 
Sint 
Ook dit jaar komt 
Sinterklaas op bezoek bij 
alle brave kinderen, juffen 
en meesters op Sint-Jozef!  We zullen 
hem warm verwelkomen op zijn 
verjaardag…   
 

 
FLUO 
Zag u het al?  De 
lichtreclame in Merksem? 
“Opgelet in het verkeer, de fluo-
kinderen zijn er weer!” is een initiatief 
van alle Katholieke Merksemse 
basisscholen…  Samen werken aan 
veiligheid! 

 
Voetpad vrijhouden 
Mogen we vragen om het 
voetpad aan de school zoveel 
mogelijk vrij te houden van buggy’s en 
fietsen?  De doorgang is al erg smal en 
best gevaarlijk voor onze kinderen.  U 
mag gerust de buggy’s en fietsen mee 
binnen de poort brengen. 
 

 
Bouwen aan de school 
Elke dag maken we school!  We zijn dan ook heel erg blij met het 
nieuwe speeltuig!  Een dikke DANKJEWEL aan alle helpende ouders 
en ouderraad!  Nog even afwachten op de goedkeuring door de 
preventie-adviseur en dan kunnen de kinderen weer volop veilig spelen!  Ook de 
steunmuren van de trap worden hersteld voor de veiligheid.   
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Telefoonnummer voor-en nabewaking 

Dit is het nieuwe telefoonnummer van de voor-en nabewaking: 
0496 77 80 92.  Best meteen opslaan in je GSM.  Het kan altijd eens 

gebeuren dat je wat later bent, maar dan kan je ook even iets 
laten weten. 

 

 
 

Kalender december 2018 

Ma   3   

Di    4 Infoavond eerste communie in Feestzaal De 
Garve - Parochiecentrum St Jozef Merksem. 
Van Praetlei 135 2170 Merksem 

 
20u00 

Woe 5 Film (1ste en 2de leerjaar)  

Do   6 Film (4de, 5de en 6de leerjaar) 
Sint op bezoek 

 

Vrij  7 Zwemmen 6AB,5B,2AB,3AB  

Za    8   

Zon  9   

Ma   10   

Di    11 Medisch onderzoek 1A 08u30 – 15u30 

Woe 12 Kijkdag nieuwe kleuters (instap januari, 
februari, maart) 

10u30 – 12u00 

Do   13 Sportpakket oudste kleuters 08u30 – 12u00 

Vrij  14 Zwemmen OK,5A,4AB,1AB  

Za   15   

Zon  16   

Ma   17   

Di    18 Medisch onderzoek 1B 08u30 – 15u30 

Woe 19   

Do   20   

Vrij  21 Zwemmen 6AB,5B,2AB,3AB 
Kerstviering in de Sint-Jozefkerk 
Kerstdrink in de school 

14u00 
15u30 

 Za   22  
Kerstvakantie tot en met 6/1/2019 

 

Zon 6/1  

 

We wensen jullie warme kerstdagen  
en een sprankelend 2019! 


