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Kerstkrantje schooljaar 2019-2020 Eerste graad 

 

Maandag 2 september 2019: Eerste schooldag. 

De leerlingen maken op een speelse manier ken-

nis met hun klasgenoten. Zo leren ze meteen hun 

klassenleraars kennen. 

 

Woensdag 4 september 

2019: Ontmoetingsdag. 

Een hele fijne dag waarbij 

de leerlingen genieten van 

een uitgebreid ontbijt op school. Daarna kunnen de leerlingen 

allerlei leuke volksspelen en andere spelletjes spelen. 



 

Dinsdag 17 september 2019: Fietsencontrole. De leer-

lingen krijgen de kans om gratis hun fiets te laten 

controleren door de Mechelse Stadswacht. 

 

 

Donderdag 10 oktober 2019: 2AV bereidt een heus Sokpoptheater voor en 
trekt ermee naar de 2de kleuterklassen van Sint-Jozef Coloma. Een Sokpop-
theater is een theater waarbij de personages gemaakt zijn van sokken. De 
kleuters kijken en luisteren geboeid naar de jeugdige acteurs en actrices die 
zich helemaal uitleven in hun rol. 

 
De leerlingen van 2DECO2 hebben tijdens de les 
PO extravagante hoeden ontworpen! Hier vind je 
enkele sfeerbeelden. 



 

Vrijdag 18 oktober 2019: Dag van de jeugdbeweging. De 

leerlingen in uniform krijgen aan de schoolpoort een 

bonnetje voor een gratis koffiekoek tijdens de middag. 

Vrijdag 29 november 2019: Voor Rode Neuzen Dag hebben we als school ook ons steentje 

bijgedragen. In de refter van de eerste graad werd er ‘s middags verse soep verkocht. 

pompoensoep, wortelsoep en tomatensoep. De soep werd door onze leerlingen van 2HBS 

gemaakt. 

Ook heeft 2DECO2 zijn creatieve steentje bijgedragen. Tijdens de les decoratie hebben ze 

betonnen potjes gemaakt met daarin 

een plantje of een kaarsje.  

Deze unieke stuks werden verkocht tijdens de Restaurantdagen. 

Talentdag: De leerlingen van 1A1 en 

1A2 mogen uit de vijf modules 1 

module kiezen. De module die de 

leerlingen gekozen hebben, mogen 

ze een hele dag uitproberen. Hier 

vind je enkele sfeerbeelden.  



Om te onthouden: 

Oudercontact  donderdag 9 januari 

2020 van 18u00-20u00 

Opendeurdag: zondag 26 april 2020 

Maandag 9 december 2019: De leerlingen van 1B gaan schaatsen op de schaatsboot in Mechelen.  

De boot ligt op de Dijle aan de Vismarkt. 

Vrijdag 6 december 2019: De Sint brengt een bezoekje aan elke klas. Hij vertelt wat 

er goed loopt en wat beter kan. Elke leerling krijgt een speculaas. Leerlingen die 

zich voorbeeldig hebben ingezet, krijgen nog een extra chocolade figuurtje. 

 

Vanwege het ganse team  

van de eerste graad. 

Van 21 tot en met 25 oktober 2019: Themaweek Hallo-

ween 1B. Samen genieten onze leerlingen van griezelac-

tiviteiten, een verkleedpartij en griezelliedjes. 
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