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“Mag anders? Anders mag!” 

(project diversiteit) 

In de loop van de eerste trimester 

heeft iedere klas een doos beschil-

derd i.v.m. het project ‘Mag anders? 

Anders mag!’. Al deze dozen krijgen 

een plaats in de tentoonstellings-

ruimte van cc De Brouckère. 

Met die ruim 1000 dozen wordt een 

‘Huis van Anders’ gebouwd. Die ten-

toonstelling kun je tot 25 januari be-

zoeken. Een aanrader! 

Bekijk ook even de grote banner die 

aan de inkom van onze school op-

hangt! 

Op woensdag 8 januari wordt de ten-

toonstelling geopend om 19u.30. 

Beste ouder 

Beste leerling 

We wensen jullie  

prettige kerstdagen  

en een gelukkig nieuwjaar. 

We zien jullie graag terug  

op maandag 6 januari. 

Opgelet! 

Maandag  

6 en 13 januari: 

Lager brengt  

boterhammen mee.  

(Geen Bosgalm beschikbaar) 

 



Reeds heel wat activiteiten/gebeurtenissen hebben op 

onze school plaatsgehad. Even een greep uit het       

aanbod: 

Enkele van onze kleuterleidsters zakten af naar Kortrijk waar de Warmste 

Week plaatsvindt. Ze vertelden er over onze warmste kerstmarkt, onze op-

brengst en over onze dierbare collega Melissa die we nog steeds heel diep in 

ons hart dragen.  

Het filmpje kan je bekijken op onze facebookpagina of via de site van de 

warmste week via volgende linken: 

https://www.facebook.com/derevinze/videos/2827570853940662/  

https://dewarmsteweek.be/acties/de-warmste-kerstmarkt-25  

Sinterklaas op  

school en de 

pieten op de 

daken! 

https://www.facebook.com/derevinze/videos/2827570853940662/
https://dewarmsteweek.be/acties/de-warmste-kerstmarkt-25


Schoolrekening december:  

De rekeningen van december komen eraan. Mogen we vragen dat jullie de rekening zo 

stipt mogelijk betalen? Dat bespaart ons heel wat administratie-

werk als iedereen keurig en op tijd betaald. 

Van harte dank! 

Indien je moeilijkheden hebt om rekeningen te betalen, spreek ons 

even aan. We bekijken dit samen in alle discretie. 

 

Vertellers  Joe Baele en Hilde Rogghe op school! 

Verken ook eens hun website: 

• http://www.joebaele.be/  

• http://dewaaiervzw.be/hilde%20rogge.html  

Naar goede gewoonte was onze boekenbeurs een schot in 

de roos! Inzetten op lezen is en blijft een prioriteit! 

http://www.joebaele.be/
http://dewaaiervzw.be/hilde%20rogge.html


ACTIVITEITENROOSTER JANUARI 

 

Datum klas activiteit Prijs in 
euro 

Ma 6 lager Bosgalm niet vrij! Geen warm voor lager!  

Di 7 2de Bibliotheek (mét bus) 1,2 

 4de Zwemmen 2,2 

    

Ma 13 lager Bosgalm niet vrij! Geen warm voor lager!  

Di 14 4de Zwemmen 2,2 

    

Di 21 4de  Zwemmen 2,2 

Do 23 3de Cc De Brouckère: Film - Binti (mét bus) 5+ 1,2 

    

Di 28 4de Zwemmen 2,2 

Woe 29 Allen Pedagogische studiedag: Geen school  
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Elke maand maken we een nieuwsbrief met info en activiteiten die er gepland staan. De nieuwbrieven worden       

digitaal verstuurd en op onze website geplaatst. 

Foto’s van activiteiten kun je steeds bekijken op de website https://www.derevinze.be/ of via onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/derevinze/  

Alle verloren voorwerpen komen op 

onze facebookpagina, daar kun je ze 

bekijken en reageren als je eigenaar 

bent of weet aan wie het toebehoort.  

Na enige tijd schenken we niet-

opgehaalde kleding en voorwerpen 

weg.  

Link: GVB  De Revinze - Don Bosco.  

https://www.derevinze.be/
https://www.facebook.com/derevinze/
https://www.facebook.com/pages/GVB-De-Revinze-Don-Bosco/706577383034808

