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26/12/16—> 08/01/2017 : Kerstvakantie
24/01/17 : Medisch schooltoezicht L3 (op school)
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23 december 2016
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26/01/17 : gedichtendag
27/01/17 : grootouderfeest
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18/03/17 : lentemarkt!

23 december 2016

07/05/17 : schoolfeest!
Telefoon: 09-385 44 52
Fax: 09-385 83 90
E-mail: bs.nazareth@g-o.be

KERSTVAKANTIE : 26/12/16 t.e.m. 08/01/17

Beste ouders,

We wensen iedereen een fijne en deugddoende vakantie met warme en gezellige
momenten!

MENU JANUARI 2017
M A A N DA G

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

09/01 Bloemkoolsoep

10/01 Wortelsoep

12/01 Kervelsoep

13/01 Tomatensoep

Slavink
Champignonsaus
Erwtjes
Aardappelen
16/01 Groentensoep

Kipbrochette
Sla
Mayonaise
Frietjes
17/01 Kervelsoep

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen
19/01 Spinaziesoep

Tongreepjes
Roomsaus
Tomaatjes + mayo.
Puree
20/01 Bloemkoolsoep

Kalkoenschnitzel
Dragonsaus
Appelmoes
Aardappelen
23/01 Preisoep

Kippengyros
Komkommersalade
Mayonaise
Frietjes
24/01 Tomatensoep

Braadworst
Ajuintjessaus
Rode kool
Aardappelen
26/01 Groentensoep

Macaroni
Kaassaus
Zalm en krab
Broccoli
27/01 Kervelsoep

Cordon bleu
Espagnolesaus
Spinazie
Aardappelen
30/01 Broccolisoep

Vol au vent
Champignons
Ijsbergsla
Frietjes + mayo.
31/01 Tomatensoep

Gehaktschotel
Bechamelsaus
Bloemkool
Puree
02/02 Cressonsoep

lasagne

Orloffsteak
Espagnolesaus
Ananas
Aardappelen

Varkensreepjes
Sla
Mayonaise
Frietjes

Hamburgers
Mosterdsaus
Witte kool
Bechamelsaus
Gebakken aardappelen

Gebakken visfilet
Tomaten
Mayonaise
Puree

03/02 Courgettesoep

Eindelijk is het zover, na vele jaren geduld zijn we blij
te mogen aankondigen dat er in 2017 zal gebouwd
worden op ons schooldomein!
Maandag laatstleden ging er een vergadering door
met alle betrokken partijen, en er werd door iedereen volmondig bevestigd dat het licht op groen
staat… ‘we have a GO!’
De starten van de werken worden door de aannemer
voorzien voor maart. Laten we hopen dat we geen al
te late winter krijgen zodat de grondwerken tijdig
kunnen starten. Het plan is om bij de overgang naar
het volgende kalenderjaar te verhuizen met de klassen van de lagere school.
Als dit geen fijne vooruitzichten zijn om het jaar met
af te sluiten?!
YH
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Milkshake
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Afwezigheden

‘Du lait, la glace au vanille, du sucre, des
bananes, ….On fait du milkshake!’

Wanneer uw zoon of dochter afwezig is kan u slecht 4x op een schooljaar zelf een briefje schrijven
voor maximaal 3 opeenvolgende dagen. Dit kan via de agenda of een afzonderlijk briefje. Indien ze
vaker ziek zijn is een doktersattest noodzakelijk om de afwezigheden wettelijk te rechtvaardigen.
Indien u bij ziekte een dokter geraadpleegd hebt, vraagt u best steeds een doktersattest voor de school.
Het is aangewezen om dit reeds in orde te hebben de eerste dag dat uw kind terug naar school komt.

De leerlingen van de derde graad krijgen
het Frans al doende onder de knie.
Bon appétit les enfants!

Toneel L1/L2/L3/L4
Op maandag 12 december genoten alle kinderen
van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar van een toneelstuk in cc Nova te Eke, aangeboden door de gemeente Nazareth. Twee wetenschappers die in een
labo vanalles experimenteren met als één doel: als
astronaut een vlagje op de maan zetten... heel wat
humor, interactie en zelf wat romantiek kwam aan
bod...

Nieuwe trend gespot op de School van Morgen!
In het kader van ons jaarthema ‘gezond en wel in je vel’ merken we steeds meer en meer gezonde verjaardagstractaties! We spotten reeds lekkere fruitsla, halloweenmandarijntjes, bananendolfijnen, een komkommerkrokodil, pindanoten en bananenchips, groentenchips, … Een trend om verder te zetten!

Gelieve bij uw schoolbetalingen steeds de gestructureerde
mededeling van de factuur te vermelden, deze begint
steeds met LL 00000 4008 …… Dank!

Vervelen de kinderen zich even in de vakantie? Laat ze deze knallende
kleurplaat inkleuren :-)

