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Beste ouder,
De laatste week komt eraan en het
wordt een ‘kerstweek’ zoals we er nog
nooit één gehad hebben. De
kersthappening georganiseerd door de
ouderraad viel dit weekend weg en
ook de stemmige en zinvolle
kerstviering in de kerk zal niet
doorgaan. Ja, het is allemaal een
beetje vreemd maar we treuren niet en
maken er echt dit jaar het beste van.
Via allerlei prikkels proberen we het
kerstgebeuren toch te beleven op
school.
Vorig jaar werden er op het
grootouderfeest koekjes en boekjes
verkocht. De opbrengst van deze
verkoop zou volledig gaan naar de
aankoop van nieuw materiaal voor de
kleuters. Met wat Corona-vertraging is
de ouderraad supertrots te kunnen
meedelen dat ze 250 euro hebben overhandigd aan het kleuterteam. Elke klas kon zo 50
euro extra Sintbudget uitgeven. Foto’s zullen volgende week in OLVAMEERS verschijnen.
De ouderraad dankt alvast iedereen die deze actie steunde.

STROOI NU MET GELD OM VOLGEND JAAR WINST
TE MAKEN
Dit hierboven was de titel van een artikel vandaag in het Nieuwsblad. Daaronder vond ik
een subtitel: ‘Laat facturen voor kinderopvang niet liggen.’ Als je alle facturen voor de
voor- en naschoolse opvang voor eind december betaalt, leveren ze je in 2021 meteen
belastingvoordeel op. Voor een kind tot 12 jaar kan je tot 13 euro per dag per kind fiscaal
inbrengen. Uiteraard moeten dus de rekeningen betaald zijn vooraleer je van die
belastingvermindering kan genieten. Het is vandaar heel belangrijk om de facturen van
dit jaar niet te laten liggen en voor eind december te betalen. Op die manier maak je
winst in 2021.

LEZEN IS HET LEKKERSTE DAT ER IS!!!

KOEKJESACTIE ZESDE LEERJAAR

KALENDER IS AANGEKOMEN
De prachtige kalender is binnen. Die wordt
maandagnamiddag verdeeld over de
leerlingen die er eentje besteld hebben.
Het resultaat is echt geslaagd met dank
aan mama Charlotte en mama Nele.
De drukker heeft heel weinig ruimte
bovenaan gelaten. Daarom prikten we
geen gaatjes in de kalender om op te
hangen maar wordt die enkel
vastgehouden door nietjes. De wijze van
ophangen laten we aan jou over. De
volledige, originele klasfoto verschijnt in al
zijn glorie als je maand per maand
wegneemt.

