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Beste ouders 
 
We worden creatiever naargelang de pandemie langer duurt. 
Zo konden sint en piet toch in levenden lijve langskomen in onze school. Twee klasbubbels per keer 
in de turnzaal en afstand houden is voor onze kinderen niet vreemd meer.  
Ook mogen we nog gaan zwemmen. Dat is een meevaller! Onze leerlingen van L1 gingen voor het 
eerst in klasverband naar het zwembad. De niveaugroepjes voor de eerste graad zijn ingedeeld en 
onze leerlingen oefenen en verfijnen hun zwemkunsten gedurende 10 weken. 
 
Helaas moesten we enkele klassen een weekje sluiten. Maar we slaagden erin om dit te beperken. 
Onze zorg- en ondersteuningsleerkrachten vervingen afwezige klasjuffen en iedereen droeg zijn 
steentje bij voor een vlot verloop van de schoolwerking. 
 
Ook jullie, ouders wil ik bedanken voor de fijne samenwerking bij de steeds wisselende regelgeving 
en de onverwachte wendingen. 
 
Tijdens de vakantie verhuist het kleuterklasje van juf Anke K4 naar de kleuterrefter. Begin        
februari starten immers de renovatiewerken aan de turnzaal waarbij twee nieuwe kleedkamers  
gebouwd worden. Onze turnleerkrachten zoeken daarbij creatief naar bewegingsactiviteiten zonder 
turnzaal. 
 
Samen met mijn team kijk ik vooruit naar een boeiend en leerrijk Nieuw Jaar. 
We wensen jullie warme kerstdagen in familiekring. 
 

Mevrouw Ann 



Familienieuws 
 
De  vader van juf Mieke V is overleden. 
De schoonvader en opa van juf Inge, Lennert (L4A) en LanderL6) Hoes is ook 
overleden. 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI: 
K1 : Ellie Caers, Milo De Jongh 
K3 : Oscar Nuyts 
K4 : Lily Kusseler, Jayden Van deuren 
K5 : Miray Kaplan 
L1 : Rinske Stessels, Ilian Mondelaers van der Laag, Zayd De Middelaer 
L2 : Ariana Huybrechts 
L3 : Lewis Mattheeussen, Constantino Dejong, Kathleen Goor 
L4A : Edouard Putseys 
L4B : Dean Boeckx, Sophia Liu 
L5 : Rafael Diricks, Laith Haj Ahmad, Thalia Vyt 

                                        DANKJEWEL OUDERRAAD 
 
In onze ouderraad zitten niet zoveel ouders maar die zetten zich dubbel zo hard in voor onze 
school. Zij vergaderen en organiseren acties voor andere ouders en kinderen..  
Met de opbrengst van hun acties kochten zij een buitenkeukentje voor onze kleuters. Het is een 
echt succes! 
 
 



L3 

December is voorbij gevlogen. We maakten prachtige 
adventskransen, zodat we de Advent samen op een gezel-
lige manier konden vieren. Hierbij zongen we (bijna) 
elke dag ons adventsliedje. Ook Sinterklaas kwam op 
bezoek op school. Gelukkig waren jullie allemaal braaf 
geweest dit jaar. Niet veel later werd er een kleine kerst-
boom gezet. Jammer genoeg hebben we daar niet zo lang 
van kunnen genieten in de klas, omdat we met z'n allen 
in quarantaine moesten. Binnenkort lezen we onze 
nieuwjaarsbrief voor aan de mensen waar we van hou-
den. Misschien kunnen jullie dan de vragen die jullie 
opstelden voor jullie grootouders, aan hen stellen. We 
leerden al heel veel bij over de tijd van onze grootouders 
in het thema 'jong en oud'. Na de vakantie beginnen we 
aan het thema 'Pas op!', spannend he!  

K5 
Zie ginds komt de stoomboot… euh Sinterklaas. 
Wat was het weer fijn dat Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoekje kwa-
men brengen. Maar ze zijn ook wel een beetje ondeugend geweest, ze 
hadden veel rommel gemaakt in ons klasje. Gelukkig waren onze kleu-
tertjes super flink en hebben ze alles snel opgeruimd. 
We hebben het ook gezellig gemaakt in ons klasje met een mooie kerst-
boom met lichtjes, balletjes, slingers. We kijken samen uit naar de ge-
boorte van Jezus en natuurlijk ook naar het “kerstfeestje”. 

K4 
Overal zie je lichtjes en kerstversiering, wat een gezellige peri-
ode. Ook in onze klas maken we het gezellig. We genieten van 
het samen zijn en spelen met het speelgoed van de Sint. We 
knutselen onze nieuwjaarsbrief, lezen het kerstverhaal en slui-
ten af met een leuk kerstfeestje. Fijne feestdagen van de vlin-
derklas. 

K1  
Wij zijn heel blij met de cadeautjes die wij van 
de Sint hebben gekregen. Samen met juf Lenka 
leerden wij over het thema piraten. Wij zijn op 
schatten zoektocht geweest en vonden lekkere 
pannenkoeken, hmmm… We sloten het thema 
af met een piratenfeest! Nadien brachten wij de 
kerstsfeer in onze klas, we knutselden een 
mooie nieuwjaarsbrief en we oefenden ons 
versje goed in. 

L5 
 
De 10 provincies, 3 gewes-
ten en gemeenschappen. 
België heeft geen geheimen 
meer voor ons! Ondertus-
sen oefenen we ook ons at-
lasgebruik, kaartlezen kun-
nen we nu als de besten! 
Na hard zwoegen zijn ook 
onze nieuwjaarsbrieven 
pareltjes geworden. 

K3 
Dank U lieve Sint voor alle leuke cadeautjes. 
We toveren ons klasje om voor kerstmis en 
maken er een gezellig klasje van. We vieren 
veel feest, want we hebben deze maand 6 
jarigen. Dat wordt heerlijk smullen. We 
knutselen volop aan onze nieuwjaarsbrief.  
Op een schitterend 2022, hopelijk zonder 
corona! 

            L1 

Als juf wil ik graag een dikke pluim geven 
aan alle vriendjes van het eerste leerjaar. 
Want wat doen zij het zo goed! Leren le-
zen, schrijven, rekenen en dan nog heel 
wat aanpassingen zoals het mondmasker-
tje. Ze doen het zo goed. Tijdens -iets kor-
tere- kerstperiode maakten we het toch 
wat gezellig in de klas. We sloten af met 
een lekker kerstontbijt, zongen kerstlied-
jes en speelden het kerstverhaal na.  

     
 L2 

We schrijven voor de eerste keer 
onze nieuwjaarsbrief. Dat vinden 
we wel spannend! Goed concen-
treren en proberen geen foutjes te 
schrijven. 

We hopen dat onze klas snel weer 
volledig is! 

L4A 
Heel wat straatnamen in Brasschaat zijn niet zomaar na-
men. Ze hebben een betekenis en we zijn op zoek gegaan 
naar die betekenis. Een hele speurtocht! 
We hebben mooie nieuwjaarsbrieven gemaakt. 

L6 
Nous avons travaillé beau-
coup. Nous avons appris le 
passé composé. Ce n’est 
pas facile, mais beaucoup 
d’élèves ont bien compris. 
We zijn wel geschrokken 
hoe groot onze ecologische 
voetafdruk is! Wel heel 
knap dat er al veel leer-
lingen met de fiets naar 
school komen. 

L4B 

We hebben via onze nieuwe WO-methode een eerste lesje 
Engels gehad. Dat vonden we heel erg plezant. 
We hebben verschillende technieken gebruikt om onze 
nieuwjaarsbrieven te maken. 
Dat was weer fijn! 

K2 
Dank u Sint voor de leuke cadeautjes!  
In de maand december staken we elke maand een kaarsje aan om af te tel-
len naar de geboorte van Jezus! Dit was telkens een gezellig moment. We 
vierden een kerstfeestje en we hebben geklonken op het nieuwe jaar. Tsjing 
Tsjing! 



Zaterdag 1 januari  

Zondag 2 januari  

Maandag 3 januari  

Dinsdag 4 januari  

Woensdag 5 januari  

Donderdag 6 januari  

Vrijdag 7 januari  

Zaterdag 8 januari  

Zondag 9 januari  

Maandag 10 januari  

Dinsdag 11 januari  

Woensdag 12 januari L1 + L2 zwemmen 

Donderdag 13 januari  

Vrijdag 14 januari  

Zaterdag 15 januari  

Zondag 16 januari  

Maandag 17 januari Netje & Slons komen langs 

Dinsdag 18 januari Ouderraad 20.00u 

Woensdag 19 januari 5-jaringen + LS BIB                                  KS Kijkdag 10.30u  - 11.30u 

L1 + L2 zwemmen 

Donderdag 20 januari Babbelclub 

Vrijdag 21 januari Rapport 

Zaterdag 22 januari  

Zondag 23 januari  

Maandag 24 januari  

Dinsdag 25 januari Jogging 

Woensdag 26 januari Pedagogische studiedag KS + LS 

Donderdag 27 januari Gedichtendag 

Vrijdag 28 januari  

Zaterdag 29 januari  

Zondag 30 januari  

Maandag 31 januari  


