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De maand november zit er op. Wat vliegt de tijd toch snel. Graag blikken wij terug op een aantal activiteiten van de
afgelopen periode.De leerlingen van de derde graad brachten een bezoekje aan de Studiekeuzebeurs op de Heizel.
Dit ter voorbereiding om de grote stap naar het secundair onderwijs te zetten.

De leerlingen van het vierde leerjaar gingen op leeruitstap in onze gemeente.

De leerlingen van het derde leerjaar maakten piramides tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

Uiteraard kunnen wij niet al onze foto’s in onze nieuwsbrief opnemen. Uitgebreid foto’s bekijken kan via volgende link
naar onze fotoalbums http://kleuterenlagereschoolmaterdei.be/lager_foto.html
Verder kan u op onze website ook tercht voor de menu’s, kalender…
www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be

Helm op, fluo top! – actie leerlingenraad
Tijdens de eerste leerlingenraad werd het idee gelanceerd
om de kinderen zichtbaar te maken in het verkeer.
Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden is het belangrijk
dat je gezien wordt. Daarom deed de leerlingenraad een
warme oproep om in fluo naar school te komen.
En als je met de fiets komt is het ook belanrgijk dat je een helm
draagt. Want… Helm op, fluo top!!!
Wij rekenen er daarom op dat onze kinderen tijdens
deze maanden in fluo naar school komen.

Creacorner – actie ouderraad
De Creacorneractie (een initiatief van de ouderraad) loopt nog tot en met 6 december. In bijlage van deze nieuwsbrief
kan u de folder met bijbehorende code terugvinden.

Mater Dei heeft een warm hart!
Op donderdag 20 december lopen we allen samen de warmathon. Vorig jaar was onze eerste editie een enorm succes
met een persoonlijke inzet voor het goede doel, het zet ons aan om de organisatie over te doen.
Dit jaar lopen we ten voordele van ‘TADA’. Bij TADA gaan honderden maatschappelijk kwetsbare tieners uit
Brusselse buurten zoals Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node elk weekend vol goesting naar de
zaterdagschool. Het doel van TADA is om deze tieners gemotiveerd in het leven te doen staan, met een positief
zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf en de samenleving/arbeidsmarkt.
Meer info vinden jullie via de website : https://tada.brussels
Via volgende link kan je naar een interessant fimpje kijken dat gemaakt is op niveau van leerlingen:
https://www.youtube.com/watch?v=PSHplycfRZI
Alvast dank voor jullie steun en support!

Agenda

-

Op donderdag 6 december brengt de Sint een bezoekje aan onze school.
De 3de graad begint zo stilaan met de toetsenperiode. Voor de leerlingen
van de 1ste en 2de graad zijn er geen grote toetsen voorzien. De permanente
evaluatie loopt gewoon door.
Op woensdag 19 december is er een gebedsviering voor de 2de graad.
Ouders mogen aansluiten, deze viering gaat door in de turnzaal om 9.00u.
Op donderdag 20 december vindt de Warmathon plaats.
Van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari kan iedereen
genieten van een welverdiende kerstvakantie.

