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't Geestig gazetje
 D E  H O G E  G E E S T  -  U I T G A V E  D E C E M B E R  2 0 2 2

Paleis of huis
 herberg of stal,
 ze hebben een deur
 die wagenwijd open kan.

Je hoeft niet te kloppen
 of te bellen,
 je wordt verwacht
 goed ontvangen,
 je bent welkom.

Kerstmis:
 gastvrij hart
 dat deuren opent
 en eenieder
 met goddelijke warmte
 menselijk nabij wordt.
 Immanuël: God met ons. 

Kathleen Boedt

Directie, leerkrachten, leerlingen en alle medewerkers van VBS
De Hoge Geest wensen u een mooie kersttijd en een gelukkig Nieuwjaar! 

 



Naar de bibliotheek in Sint-Gillis-Waas

Op een maandag mochten we nog eens een uitstapje doen, namelijk naar de
bibliotheek in Sint-Gillis-Waas. We werden uitgenodigd door Pinkeline. Ze
vertelde over haar avonturen die zij meegemaakt had. De kinderen genoten
ervan. Een dikke dankjewel aan alle bereidwillige chauffeurs om ons naar de
bibliotheek en terug naar school te rijden. 

De kleuters en juffen van de 3de kleuterklas

 

Sint in de klas (eerste kleuterklas)

Op dinsdag 6 december werden we in de ochtend blij verrast! Onze klas stond een
beetje op zijn kop want we kregen bezoek van rommelpiet. Gelukkig had rommelpiet
ook wat lekkers achtergelaten voor elk kindje, en kregen we mooie klasgeschenken om
samen te spelen. 

Diezelfde dag werd er op het raam geklopt! De Sint bracht ons een bezoekje en hij had
twee lieve gekke pieten mee. We zongen een liedje voor Sint en pieten en luisterden
flink wat Sint ons te vertellen had uit zijn grote boek. In de namiddag kwam hij terug
voor het grote feest in de sporthal.  Wat een superfijne dag! 

Groetjes van juf Sabine, juf Selina en juf Debbie



Fotomuur!



Planning januari
 
 

za 24/12/’22 tem zo 08/01/’23: 
KERSTVAKANTIE

 
ma 09/01: zwemmen L3a, L3b en L4b

woe 11/01: 19u30 vergadering ouderraad
vr 13/01: nm workshop “Afval beheren” L4a, L4b

 
 

ma 16/01: zwemmen L2 en L4a
bib bezoek L3a, L6a, L6b

do 19/01: bib bezoek K3, L2, L3b, L5
 
 

ma 23/01: zwemmen L3a, L3b en L4b
bib bezoek: L4a, L4b

 
 

ma 30/01: zwemmen L2 en L4a
GEEN studie wegens personeelsvergadering

 


