NIEUW (jaar)SBRIEF JANUARI 2022

Als iedereen op aarde
Hand in hand tesamen gaat
Krijgt het leven veel meer waarde
Breekt vast en zeker een fantastisch ‘nieuw ‘jaar aan!

Wensen voor het nieuwe jaar van K1
Hocus pocus pluim
Voor iedereen een dikke duim
(onze dikke duim gaat de lucht in)
Hocus pocus juist
Van onze een goeie vuist
(we geven iedereen een vuistje)
Hocus pocus pand
Hier onze hele hand
(we geven jullie een high five)
En zie wat ik daar nu mee doen
(we stoppen een kusje in onze handjes)
Ik blaas het naar iedereen toe
(kusje wegblazen)
Gelukkig Nieuwjaar
Van alle kapoenen van K1

De leerlingen van het derde leerjaar wensen jullie :
Een gelukkig nieuwjaar en hopelijk meer bij elkaar.
Een fijn leven waar veel liefde en cadeautjes worden gegeven.
Minder Corona voor iedereen,
en mondmaskers, liefst geen één!
Nog een fijne vakantie en een leuk feest
en hopelijk ben je nog eens bij oma en opa geweest!
Prettig 2022!
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De kikkerklas wenst jullie:

Kriebels in de buik.
Vrienden om je heen.
Knuffels in je bed.
Kaboutertjes in de keuken.
Eendjes in bad.
Roze olifantjes op het behang.
Maar vooral:
een fantastisch, mooi, gezellig &
schitterend jaar!
Het eerste leerjaar wenst iedereen
Veel cadeautjes!
Een bezoekje van de kerstman en zijn rendieren!

Een leuke familie!

Liefde en geluk!

Wensen uit het 2de leerjaar
Ariella : geen ruzie en geen zieke mensen
Liam : een pop-it
Vinny : een step
Ashley-Mae : minder mensen die ziek zijn
Seppe : veel steppen
Thiemen : een leuk leven
Jayden : een step
Louise : geen mondmaskers meer
Emily : een hoelahoep
Mathis : iedereen een gelukkig nieuwjaar
Kamiel : een gelukkig nieuwjaar
Noa : veel vriendinnetjes
Mil : veel vrienden
Xibe : geen Corona meer
Rik : fijne feestdagen
Leroy : veel geluk en een springkasteel
Leandro : fijne feestdagen
Zita : samen spelen met vriendinnetjes
Vinz : samen spelen met vriendjes en nooit meer ruzie
Jutta : heel veel vrede
Warre : dat iedereen gelukkig is
Leon : veel cadeautjes krijgen
Alyssia : heel veel cadeautjes krijgen
Kenji : veel vrienden en veel spelen

Kerst(elfjes) uit L4
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Het vijfde leerjaar wenst iedereen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

Gelukkig Nieuwjaar;
gelukkig en gezond jaar (zonder corona);
leuk en gezellig jaar;
vrolijk jaar;
jaar vol geluk;
jaar vol lekker eten;
jaar met veel vrienden;
jaar om te genieten met vrienden en familie en
jaar zonder geweld …

Kerstbriefjes uit het zesde leerjaar
Beste kerstman
Ik hoop dat ik cadeautjes krijg.
Ik ben heel braaf geweest.
Ik heb heel veel mensen geholpen.
Ik wil ook iedereen een goede gezondheid wensen.
Dat blijft toch het allerbelangrijkste…
Jorbe

Lieve kerstman
Met kerst is er
één ding waar ik
echt van droom
en dat is een doosje vol
geluk en gezondheid
bij jou onder de boom
Emily

Lieve kerstman
Ik ben dit jaar weer braaf geweest;
Ik heb maar 2 wensen…
Ik wens dat al mijn vrienden en mijn familie heel gelukkig zijn
en ik wens dat heel het corona-gedoe snel voorbij is.
Flore

Lieve kerstman
Ik wens iedereen op de wereld fijne feestdagen en vrede!
Ik hoop dat iedereen gezond blijft en alles heeft wat hij nodig heeft!
Verder wens ik dat iedereen kan doen wat hij wil
en dat niets hen kan tegenhouden.
Ook mijn familie wens ik een fijn nieuwjaar!
Iluna
Hey kerstman
Ik ben braaf geweest. Bij mij thuis is het meestal leuk, behalve als ik ruzie maak met mijn zus.
Ik wens iedereen nog veel jaartjes van geluk!
Fran

En dan nog even dit…
-Op maandag 10 januari verwelkomen wij weer al onze leerlingen. De veiligheidsmaatregelen van voor de
vakantie en de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar blijven van kracht.
-Ouders van instappertjes kunnen tijdens de eerste schoolweek meekomen tot op kleuterspeelplaats. Het
dragen van een mondmasker is wel verplicht.
-Op woensdag 12 januari staat een pedagogische studiedag gepland. Onze leerlingen komen die dag niet
naar school.
-Op donderdag 13 januari gaat het oudercontact op vraag door. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van
de leerkrachten. Ontvangt u geen uitnodiging en wenst u toch een oudercontact dan mag u het steeds
telefonisch of per mail laten weten. De ouders van de leerlingen van L1 worden allemaal (online)
uitgenodigd.
-Op vrijdag 14 januari gaat het medisch onderzoek van de leerlingen van het 6de leerjaar door.
-Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen zullen de zwembeurten van donderdag 13 en donderdag 27
januari al dan niet doorgaan. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Wij wensen al onze 7Sprongertjes nog een fijne vakantie!

Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen

bs.zevensprong@g-o.be

Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47

www.dezevensprong.info

KALENDER JANUARI 2022
DATUM
UUR
Za1
Zo 2
Ma3
Di 4
Woe 5
Do 6
Vrij 7
Ma 8
Zo 9
Ma10
Di 11
Woe 12

VOOR

ITEM

Peuters

Instapdatum

Allen

K3→L6
L6

Pedagogische studiedag : leerlingen
komen niet naar school
Oudercontact (op vraag)
Zwemmen
Medisch onderzoek

K3→L6

Zwemmen

Do 13
Vrij 14
Za 15
Zo16
Ma 17
Di 18
Woe 19
Do 20
Vrij 21
Za 22
Zo 23
Ma 24
Di 25
Woe 26
Do 27
Vrij 28
Za 29
Zo 30
Ma 31

KOST

€2,5

€2,5

