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Beste ouders, 
 

We zijn als school een beetje een geïsoleerd eilandje in de maatschappij. Hier binnen gaat alles zijn   
gewone gangetje. Maar we missen jullie wel. Onze open poort is altijd gesloten, je loopt als ouder niet 
zomaar even binnen. 

We hopen dat iedereen nog even volhoudt en meewerkt om het coronavirus af te zwakken en te stoppen. 
Dan zien we elkaar snel weer in 2011 en kunnen we iedereen weer dat welkomgevoel geven! 
 

Aarzel echter niet om de leerkracht van uw dochter of zoon, het secretariaat of mezelf te contacteren als 
u vragen heeft. Telefonisch en via mail blijven we bereikbaar. 
 

Heel graag vertel ik jullie enkele dingen die hier binnen op school gebeuren en die u niet ziet. 
De gang van onze lagere school kreeg een make-over. Elke klas zijn eigen kleur, een gezellig hoekje om 
een of meerdere leerlingen extra uitleg te geven of een babbeltje te doen. 

Gluurt u even binnen door de ramen?  
Onze kleuterjuffen maakten hun boekenhoek extra gezellig en dagen onze kleuters uit om er te komen 
kijken in allerlei soorten boeken, tijdschriften, folders. 
In de gang van blok C, bij de refter en de klas van juf Elke hingen we een aantal kunstwerken op van 

bekende schilders. Enkele jaren geleden toverden leerlingen van onze school met een papa-schilder een 
muur om in een Mondriaan-muur. En er is ook een stukje kleuterkunst in diezelfde gang: grappige    
kopvoeters in zwarte lijnen. Ons school-museum groeit! 

En we startten de leesgang terug op. Leerlingen uit de lagere school kunnen er lezen, wat rust zoeken 
naast de drukke speelplaats en opwarmen in de winter. 
Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie enkele foto’s. 

 
Hij komt, hij komt… Jazeker, Sinterklaas wil langskomen in onze school. Hij is reeds erg oud en moet 
echt wel opletten dat hij niet besmet raakt. Onze ouderraad hielp alvast zodat hij toch snoepgoed en 

speelgoed voor de klassen kan brengen. Dankjewel ouderraad! We zorgen dat de zwarte pieten en de 
Sint veilig op bezoek kunnen komen. 

 
Mevrouw Ann 

ADVENT 

 

We tellen af en kijken uit naar Kerstmis.  

Kerstmis : een feest waar we met familie sa-

men vieren. Maar ook de dag dat we de ge-

boorte van Jezus herdenken.  Jezus die licht 

bracht, die opkwam voor de zwakken in de 



 JARIGEN IN DE MAAND DECEMBER: 
K1 : Lou Schoonheydt-Hermans 
K2 : Loïs & June Cappaert 
K4 : Nael De Middelaer 
K5 : Joshue Bembele Malueke, Emile Van Leeuwe, Nalin Kahder, Floris De Mey-De Backer 
L1A : Jaromir Damen 
L1B : Arthur Nuyts, Lacey Landerwijn, Luca Greco 
L2 : Pixie Putseys 
L4 : Lena Rijnbout 
L5 : Arthur Shurakov, Alessia Greco, Olivier Jacob, Daphne De Pourcq 

FAMILIENIEUWS 
 
Karine Mertens, zus van Juf Els is zachtjes ingeslapen   
op 20/11/2020. Heel veel sterkte! 

GEZOCHT 
de juf van het tweede leerjaar is op zoek naar                          

plastic eierdozen. ( zie foto) 

                                    SCHILDERDIPLOMA 

 
Super veel dank aan onze werkman Dré om de gang van onze lagere school om te toveren tot 
een gang vol kleur waar iedereen blij door naar zijn klas wandelt! 
Gluren jullie maar eens binnen door het raam! 
 
 

                                                 

                                                    LEESGANG LS 

 
Nu de dagen weer wat kouder worden, is onze leesgang terug open tijdens de middagpauze. 
Elk kwartier kunnen 8 leerlingen zich even opwarmen en een boek, strip of wetenschapsboek 
lezen. Is het boek nog niet uit, dan leg je een bladwijzer in het boek en zet je het boek op het 
schab ‘gereserveerde boeken’. Op een andere dag kan je dan verder 
lezen. 
 
WE ZOEKEN NOG BOEKEN VOOR L3 EN L4!  



K1 
We maakten in de giraffenklas een 
schoenwinkel en pasten allerlei gekke, 
mooie en leuke schoenen. Daarnaast 
maakten we voetsporen van oude schoe-
nen en verf. We knutselden een bijzonde-
re schoen voor Sinterklaas. Dat zal hij 
zeker leuk vinden wanneer hij langskomt. 
Hopelijk wordt onze schoen dan gevuld 
met lekkere snoepjes, koekjes en wie weet 
cadeautjes. 

K2 

 De kinderen uit de olifantenklas hebben geleerd hoe 
je naar de winkel gaat. Samen hebben wij een  win-
keltje opgesteld in de klas. Niet zomaar een winkel 
maar een snoepjeswinkel, hmm. Wij bakten tijdens 
het thema Sinterklaas lekkere pepernoten voor in ze 
winkel. Ook hebben wij heel veel geknutseld en teke-
ningen gemaakt voor Sinterklaas en zijn Pieten! 

K3-K5 
 
Na niet 1 maar 2 weken herfstvakantie kwamen we graag terug naar onze klas. 
Stagiaire juf Maxime kwam een hele week met ons meespelen en dat vonden we 
heel fijn! 
Nadien leerden we natuurlijk over thema ‘Sint’. Een thema vol spannende be-
levenissen. We bakten bijvoorbeel zelf pepernoten, bouwden een grote boot in 
de klas, maakten een snoepgoedwinkeltje en nog veeeel meer! We zijn heel 
braaf geweest Sinterklaas! 

L4 

 We hebben grappige, 
rare, bijzondere vogels 
gemaakt met karton. 

 We gingen op zoek naar 
pictogrammen in onze 
school. Er hangen er 
heel wat! 

L1B 

 We maakten een schoorsteen met 
haardvuur in de klas. Gezellig! 

 Marie was de winnaar van onze 
laddercompetitie! Helemaal on-
deraan begonnen en uiteindelijk 
van  boven geëindigd. 

 We leerden zelf inloggen op de 
chromebooks en bingel. We pro-
beren vanaf nu thuis ook zelf in te 
loggen. 

L5 

 We kennen  
 ondertussen alles 
 over fototrucage en 
 hebben goed  
 gelachen met de 
 resultaten! 

 In het Frans kunnen 
we vertellen welke 
dag en maand we 
zijn. We weten nu 
ook wanneer ieder-
een jarig is. 

L3 

 Welkom Francisca, ons nieuw 
klasgenootje. 

 We hebben een cool glasraam 
gemaakt van de  Sint en zijn 
Piet. 

L1A 

 We leerden spelletjes en leerden 
dat je tegen je verlies moet kun-
nen en dat het  fijn is  om te 
winnen. 

 We leren splitsen en krijgen 
hiervoor hulp van Sinterklaas. 

 We werkten in groepjes aan de 
stoomboot van Sinterklaas. 
Leuk zo samen werken aan een 
opdracht. 

L2 
Elke ochtend stonden de kinderen van het tweede leerjaar te popelen om te 
ontdekken wat de dino's de voorbije nacht hadden uitgespookt. Van een voet-
balpartijtje tot een heuse race, zich wassen in onze wasbak of boekjes lezen in 
de zithoek. De kinderen genoten van de vele taferelen. Met kranten en behan-
gerslijm maakten we een groot dino-ei gevuld met een baby-dino van klei. Het 
leuke ei-liedje verklapt of we woorden met de  ij of ei schrijven.  

L6 

 We hebben een nieuwe leerling in 
het zesde. We vinden het leuk met 
Zipora in onze klasgroep. 

 Sam is afgevaardigde in de kinder-
gemeenteraad van onze school. 

 We hebben originele videoclips ge-
maakt. Je kan ze binnenkort bekij-
ken op de website. 

    K4-K5 
De Sint is terug in het land en ook in de 
vlinderklas voelden we de spanning. 
Samen met stagiaire juf Nancy deden 
we allerlei leuke dingen. We maakten 
het gezellig in de poppenkamer bij de 
schoorsteen, hadden een pakjeshuis en 
pietenbakkerij in de klas, enz.  
Maar het is vooral afwachten naar de 
komst van de Sint en zijn Pieten! 



Dinsdag 1 december  

Woensdag 2 december L5+L6 zwemmen 

 
Donderdag 3 december Bezoek Sinterklaas 

Vrijdag 4 december  

Zaterdag 5 december  

Zondag 6 december  

Maandag 7 december  

Dinsdag 8 december  

Woensdag 9 december L1+L2 zwemmen 

KS Kijkdag 
Donderdag 10 december  

Vrijdag 11 december  

Zaterdag 12 december  

Zondag 13 december  

Maandag 14 december  

Dinsdag 15 december  

Woensdag 16 december L1+L2 zwemmen 

Uniformloze dag 
Donderdag 17 december  

Vrijdag 18 december LS Rapport 

Zaterdag 19 december  

Zondag 20 december  

Maandag 21 december  

Dinsdag 22 december  

Woensdag 23 december  

Donderdag 24 december  

Vrijdag 25 december  

Zaterdag 26 december  

Zondag 27 december  

Maandag 28 december  

Dinsdag 29 december  

Woensdag 30 december  

Donderdag 31 december  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

PRETTIGE  

KERSTVAKANTIE 


