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Beste ouders, 
 
Het was fijn dat het oudercontact nog live kon doorgaan. Elkaar nog een keer echt ontmoeten op 
school. Corona, afstand houden, maar geen afstand in ons hart. 
We proberen verbinding te houden. 
Onze leerlingen die in quarantaine thuis moeten blijven, kunnen als het mogelijk is online mee de 
lessen volgen. We bezorgen boeken en schriften, werkopdrachten en houden contact. 
 
Op school zaten tot hiertoe slechts enkele klassen een weekje thuis. We blijven  inzetten op een boei-
ende en leerrijke omgeving voor jullie kinderen. Alle lessen gaan door, we genieten van de pauzes 
op onze speelplaatsen en in het bos. 
Ook sint en piet laten zich even zien. Op afstand. Maar met een groot kinderhart! 
 
Maandag startte de advent. Een grote krans op de speelplaats en een gezellig hoekje voor de kleuters 
brengen ons rust en laat ons stilstaan bij wat echt telt: verbinding, samenzijn, elkaar. 
Advent is voor elkaar licht en warmte worden. 
Met het adventsthema ‘Wie zet jij in het licht?’  denken we aan iedereen die het verdient om in het 
licht te staan.  
WIE ZET JIJ IN HET LICHT? 
 
Ik wens jullie binnen enkele weken een fijne kerstperiode vol warmte in familiekring. 
 

Mevrouw Ann 
 

Het is nu advent, maar... de geboorte 
van Jezus Christus in onze tijd  
is geen kwestie van woorden,  
noch van liederen,  
maar van mensen die zijn leven  
nu gaan leven.  
Hoe kan je anders zien wat vrede is, 
wat liefde is, wie God is,... 
tenzij waar mensen vrede stichten, lief-
hebben, goed doen,  
of dat tenminste proberen? 



FAMILIENIEUWS 
 Veel sterkte voor Keyoni (L6), Ariana (l2) en Rowan (K1) Huybrechts voor het overlijden 

van jullie overgrootvader. 
 Ook Jaden (K4) & Liam (K1) Mandé moesten afscheid nemen van hun 

overgrootvader. Veel sterkte! 

JARIGEN VAN DE MAAND DECEMBER: 
K1 : Colette Van Damme, Aurora Schepers, Elora Azemi 
K2 : Lize Dufraimont 
K3 : Nael De Middelaer, Loïs & June Cappaert, Lou Schoonheydt-Hermans 
K4 : Josue Bemele Malueke, Floris De Mey-De Backer 
L1 : Emile Vanleeuwe 
L2 : Jaromir Damen, Arthur Nuyts, Luca Greco 
L3 : Pixie Putseys 
L5 : Lena Rijnbout 
L6 : Arthur Shurakov, Alessia Greco, Olivier Jacob, Dahphne De Pourcq 

CREATIEF 
IN L1 

TONEEL 

K5 



L3 

Arm of rijk? We leerden over schelpengeld en piraten. 
Ook de bankrovers hielpen ons om wiskunde te leren. 
De afgelopen periode leerden we alles over het bos.  
Nu kijken we nog hoger dan de bomen, want we leren 
alles over het weer. Na een aantal bezoeken aan het 
weerhuisje deden we verschillende experimenten om nog 
meer over het weer te weten te komen. 

K5 
In ons klasje leefden de kleuters zich volledig uit 
als ridders & prinsessen. Nu tellen we af naar de 
komst van Sinterklaas, zo spannend toch… De 
eerste oplossing hebben wij al gevonden. We 
gaan een fiets versieren voor Zwarte Piet. 

K4 
De Sint & zijn Pieten zijn weer in het land. Ook 
wij tellen spannend af. De Pieten zijn het alle-
maal een beetje beu. Samen met heel de school 
zoeken we oplossingen zodat hij terug meer ple-
zier heeft. We wachten spannend af wanneer er 
een nieuwe brief ligt bij het bureau van Mevrouw 
Ann. 

K1  
Hoe zou het voelen om Sinterklaas te zijn 
of één van zijn Pieten? We oefenden dit 
iedere dag in de klas met verschillende 
opdrachten. De huishoek werd omgeto-
verd in het kasteel van Sinterklaas waar 
wij ons iedere dag konden verkleden. Sa-
men tellen we af naar de komst van de 
Sint en zijn Pieten.  

L5 
 

 Na de WO-lessen over de 
herfst gingen we ook tijdens 
de muzische lessen met dit 
thema aan de slag. Wat een 
knappe creaties! 

 De zwemlessen zijn voorbij. 
Proficiat ! Iedereen deed zijn 
best en we zagen een knappe 
evolutie! 

K3 
 
We gingen naar de ruimte en bouwden 
een heuse tijdscapsule. De quarantaine 
stak er een stokje voor, dus verplaatsen 
we het naar een ander moment. Ik hoorde 
van de spiekpietjes dat de olifantenklas 
alleen maar brave kindjes heeft. Joepie!
We toverden een echte stoomboot en een 
Sint & Piethuis in de klas. 

            L1 

Oh kom er eens kijken, wat er in onze 
klas gebeurt... Onze klas is omgetoverd 
tot een heus Sint-atelier. We bouwden 
onze eigen Pietenbakkerij, inclusief oven. 
Daar maken we brood, taartjes en nog 
meer lekkers met ons zelfgemaakt zout -
en pepernotenspeeldeeg.We richten de 
winkel in en kopen en verkopen al dat 
lekkers. Maar ook de inpakkamer en 
bouwhoek worden veelvuldig gebruikt. 
Wist je dat wij al 22 letters kennen!?! En 
we nu al volop aan het splitsen zijn met 
pepernoten hihi. Gelukkig moeten we af 
en toe een - oefening doen, dan verdwijnt 
de pepernoot in onze mond :-).  

      L2 

 We zijn begonnen met het honderdveld te leren. Dat is soms nog 

een beetje moeilijk, maar van proberen kan je leren. Ook de tafel 

van 2 en 10 kunnen we al goed! 

 Daarnaast leren we met WO over gevoelens. We hebben er heel 

wat die allemaal iets verschillends betekenen en op verschillende 
momenten naar boven komen. 

L4A 

 We brachten een bezoek aan het gemeentehuis. We 
onderzochten een geboorteakte van het jaartal 1900. 
Dat was nog niet zo simpel in dat oud Nederlands. 

 We gaan onze gemeente nog meer ontdekken! 

L6 

 De meeste boekpromoties waren 
heel knap voorbereid en we stimu-
leren elkaar om een boek te lezen. 

 In onze klas komt MEGA-agent 
Michel.  We  leren veel over veilig-
heid, weerbaarheid en preventie 
voor verdovende middelen. 

L4B 

 We hebben tijdens het doebord een leuk  en uitda-
gend “breukenpiratenspel” gespeeld. 

 We leren over de eeuwenband en komen zo interes-
sante weetjes over vroeger te weten. 

K2 
O-ow, door de herfstvakantie, het verlengde week-
end en een week quarantaine konden we in de 
maand november niet vaak naar onze klas. We geno-
ten daarom extra veel van ‘thema Sinterklaas’! We 
leerden ook meer over ‘schoenen’. We hadden bv. 
een schoenwinkeltje, wandelden met blote voeten 
door de verf en maakten afdrukken met schoenen. 
We hebben allemaal ons schoentje klaargezet voor 
Sint& Piet, zouden we braaf zijn geweest…?  



Woensdag 1 december L1 + L2 zwemmen  

Donderdag 2 december L6 MEGA-les 2 van agent Michel 

Vrijdag 3 december  Bezoek Sinterklaas & Zwarte Piet 

Zaterdag 4 december  

Zondag 5 december Sint Ontbijtdozenactie ouderraad 

Maandag 6 december Advent 

Dinsdag 7 december  

Woensdag 8 december L1 + L2 zwemmen  

5-jarigen en Ls Bib 

Donderdag 9 december L6 MEGA-les 3 van agent Michel 

Babbelclub 

Vrijdag 10 december   

Zaterdag 11 december  

Zondag 12 december  

Maandag  13 december Advent 3de kaars 

L6 CLB 

Dinsdag  14 december L3 + L4 Toneel (met fiets naar school komen!) 

Woensdag 15 december L1 + L2 zwemmen  

Uniformloze dag 

Donderdag 16 december  

Vrijdag 17 december  Integratie oudste kleuters & L1 

Zaterdag 18 december  

Zondag 19 december  

Maandag 20 december Advent  4de kaars -  Kerstmoment 

Dinsdag 21 december  

Woensdag 22 december L1 + L2 zwemmen  

10u30-11u30  KS Kijkdag  

Donderdag 23 december  

Vrijdag 24 december  Rapport                                Vrij in de namiddag               HALVE DAG SCHOOL 

LS Kerstfeestje per klas        L1 Kerstontbijt  

Zaterdag 25 december  

Zondag 26 december  

Maandag 27 december  

Dinsdag 28 december  

Woensdag 29 december  

Donderdag 30 december  

Vrijdag 31 december  


