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Beste ouders, 

 
Een trimester met corona sluiten we goed af. Slechts drie leerlingen van onze school waren besmet.  
Verder zijn we er allen van gespaard gebleven. Externen die de school betreden, houden zich aan de  

veiligheidsvoorschriften en onze leerkrachten zetten plichtsgetrouw hun mondmasker op. Zo ook jullie, 
ouders, als jullie de kinderen brengen en halen. Dankjewel om samen te zorgen voor een veilige school-
omgeving! 

 
We kijken uit naar kerst al is het met gemengde gevoelens. Traditionele familiefeesten zitten er dit jaar 
niet in. Ik wil echter positief blijven en kijken naar wat nog wel kan. 

Graag geef ik jullie enkele ideetjes voor een kerst-anders-dan-anders op de volgende bladzijde. 
 
Kerst is echter niet alleen gezellig samen zijn en feesten. Naast familie en vrienden, krijgen liefde, ge-

ven en barmhartigheid een plaats in deze donkere winterdagen. We willen licht zijn voor elkaar, licht 
geven aan anderen. Net zoals we de geboorte van Jezus vieren, een kleine baby die kwam om het goede 
uit te dragen. 
 

Ik wens jullie allemaal kerstdagen met veel warmte en vriendschap. 
Voor 2021 vooral geduld en volharding om de coronaperiode       
gezond door te komen. 

 
Mevrouw Ann 
 

 

Er moet een ster zijn 
voor iedereen die zoekt 
naar wegen en naar woorden 
om de ander tegemoet te gaan. 
 
Er moet een ster zijn 
voor diegene die zoals een herder 
zijn tred vertraagt en zich ontfermt 
over de achterop geraakte. 
 
Er moet een ster zijn 
voor wie amper overeind blijft 
en toch zijn schamele verwachting 
als een fakkel in zijn ziel bewaart. 
 
Er moet een ster zijn 
voor wie naamloos licht in zich draagt 
en overal vuurtjes tracht aan te maken 
waaraan men zich verwarmen kan. 
 
Er moet eens ter zijn 
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert 
om in een doodgewoon gebeuren 
het buitengewone van menszijn te ontdekken. 
 
Ik wens van harte dat voor jou  
die ster zal schijnen. 



 JARIGEN IN DE MAAND JANUARI: 
K1 : Miray Kaplan 
K2 : Oscar Nuyts, Lily Kusseler, Milo De Jongh 
K3 : Jayden Van Deuren 
K4 : Rinske Stessels, Ilian Mondelaers van der Laag 
K5 : Zayd De Middelaer 
L1A: Ariana Huybrechts 
L2 : Lewis Mattheeussen, Kathleen Goor 
L3B : Edouard Putseys, Sophia Liu 
L4 : Rafael Diricks, Laith Haj Ahmad, Lore Siaens, Thalia Vyt 
L6 : Kato Van Aken, Ivy Sauren 

Wij zoeken een SCHEIDSRECHTER om de voetbal tijdens de middag (van 

12h30 tot 13h30 op maandag, donderdag & vrijdag) in goede banen te leiden. 
Welke bereidwillige (groot)ouder, tante/nonkel, buur, ….. voelt zich geroepen? 
Bel dan naar 03/651 69 56 of mail driehoek@bsmaterdei.be. 

GEZOCHT  

Voor de kleuterschool zijn we nog op zoek naar RESERVEKLEREN voor de oudste kleuters met  

         MAAT 116 en 122 

                                                     KERST ANDERS DAN ANDERS 

              Wensenwandeling 

Maak een stevige wandeling met je gezin of in 
je  kleine bubbel. Ga langs bij familie en vrien-
den en breng hen je wensen over via een raam-
bezoekje of van op veilige afstand op de stoep. 

          Dubbel kerstkoken 

Spreek af wat jullie gaan koken en koop dezelfde 
ingrediënten aan als je vrienden of familie. Maak 
elk in j eigen keuken het kerstdiner klaar en 
spreek af om hoe laat jullie beginnen eten. 
Hou elkaar op de hoogte met foto’s of grapjes. 



K1 
Wat een feestmaand!  
Na het bezoek van de Sint hebben we 
geleerd over de advent. Iedere maandag 
staken wij een kaarsje aan. Om de feest-
maand af te sluiten hebben wij een    
kerstfeestje gehouden in de klas. 

K2 

 Wat hebben we een leuke 
nieuwjaarsbrief op de muziek 
van Bumba.  

 Juf Sofie  Kerstens is naar de 
giraffenklas en juf Sofie     
Belmans is terug in de olifan-
tenklas, wat twee hele leuke 
klasjes zijn met hele flinke 
kindjes. 

 Elke dag branden we een 
kaarsje voor de advent. 

K3-K4-K5 
Wow, de Pieten hebben de klassen op 
z’n kop gezet. Zoveel rommel. 
We maakten het gezellig in de klas met 
kerstversiering en veel lichtjes. We 
telden samen af naar de geboorte van 
Jezus door elke week een extra kaarsje 
aan te steken. 
Net voor de vakantie genoten we van 
een sfeervol kerstfeestje in onze klas.  
Een fijne kerst en een gelukkig    
nieuwjaar voor iedereen! 
  

L4 

 We hebben al flink geoe-
fend om werkwoorden 
correct te schrijven. 

 Druk, druk, druk...wij 
hebben verschillende 
proefjes uitgevoerd om 
te leren over luchtdruk 
en waterdruk 

L1B 

 We deden een leuk leescircuit. 
Wat kunnen we al knap lezen! 

 Samen genieten we van ons    
kaarsjesmoment. Samen een 
liedje zingen en rustig de dag 
starten. 

 De sint bracht erg leuke din-
gen. We bouwden er al van 
alles mee. 

L5 

 Tijdens WO speelden we het “Mensen– en 
kinderrechtenspel”. 

 Aan het raam branden onze “warmste 
vlammetjes” voor iedereen! 

L3A 

 We hebben een mooi zwarte 
pietenglasraam gemaakt. 

 We hadden een super leuke 
muziekles met juf Jolene 
(onze stagiaire) 

L1A 

 We hebben een cadeauwinkel in 
de klas gehad. Online verkopen, 
inpakken en bestellingen note-
ren. Dolle pret! 

 Whow, wat een pareltjes van 
nieuwjaarsbrieven hebben wij 
geknutseld en geschreven. 

 We versierden onze kerstboom 
met eigen geknutselde MDF 
kerstballen. 

L2 
Als verrassing voor de grote kangoeroes staken de kinderen een heuse ‘Kerst-talenten-

show’ in elkaar. Van het volledig leren schrijven van de uitnodigingen, het voorzien van 

reclame tussendoor, de presentatie, … alles werd door de kinderen zelf voorzien. Een  

succes! Veel talige en sociale doelen werden zo behaald. Tijdens deze warme tijd gaven we 

ook extra aandacht aan elkaar en anderen. We genoten van een gezellig kerstontbijt,   

zamelden spulletjes in voor Kabas en schreven mooie kerstkaartjes.     

We zijn een lichtje voor elkaar.  

L6 

 De EU kent geen geheimen 
meer voor ons. We kennen 
ook alle landen en      
hoofdsteden. 

 We hebben een leuke 
‘leesactiviteit’ gedaan met 
onze petekindjes. 

Sinterklaas kwam op bezoek en bracht zijn 
Pieten en kapitein mee! Ook kregen wij  
leuke cadeautjes van de Sint, hier zijn wij 
heel blij mee. Dank u Sint & Piet 

L3B 

 We hebben het afscheid van Pelin gevierd, want die gaat naar een andere school. 

 Elke woensdag kwamen we samen voor de advent. We leerden hier al veel over. 

FAMILIENIEUWS 
Seth (L4) heeft op 4 december afscheid van zijn  
overgrootmoeder genomen. 
Veel sterkte! 



Vrijdag 1 januari  

Zaterdag 2 januari  

Zondag 3 januari  

Maandag 4 januari  

Dinsdag 5 januari  

Woensdag 6 januari L1+L2 zwemmen 

Donderdag 7 januari  

Vrijdag 8 januari  

Zaterdag 9 januari  

Zondag 10 januari  

Maandag 11 januari  

Dinsdag 12 januari  

Woensdag 13 januari L1+L2 zwemmen   

Donderdag 14 januari  

Vrijdag 15 januari  

Zaterdag 16 januari  

Zondag 17 januari  

Maandag 18 januari  

Dinsdag 19 januari  

Woensdag 20 januari L1+L2 zwemmen 

5-jarigen & LS  Bib 

Donderdag 21 januari  

Vrijdag 22 januari  

Zaterdag 23 januari  

Zondag 24 januari  

Maandag 25 januari FACULTATIEVE VERLOFDAG 

Dinsdag 26 januari Jogging 

Woensdag 27 januari L1+L2 zwemmen 

KS Kijkdag 
Donderdag 28 januari Gedichtendag 

Vrijdag 29 januari  

Zaterdag 30 januari  

Zondag 31 januari  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 2021 


