
 

DECEMBER 
2022 

Heislag 35 -  2930 Brasschaat 
03/651 69 56 
driehoek@bsmaterdei.be 
www.materdeidriehoek.be 
https://www.facebook.com/materdei.driehoek 
 

 
Beste ouders, 
 
Het einde van het eerste trimester is alweer in zicht. 
Het was fijn. We leerden vele nieuwe dingen en zijn weer een hechte familiale school. 
 
En bijna is het zover: onze oudste kleuters bezoeken het sinterklaaskasteel en ons eerste leerjaar ging 
met de trein naar het huis van de sint. 
Wisten jullie al dat piet verliefd is op Palomita? We leren op school alvast een paar woordjes Spaans 
en leren een Spaanse dans. Zo kunnen we zwarte piet helpen. 
Vrijdagnamiddag verwelkomen we sint en piet in onze school.  
 
Reeds nu al wil ik jullie aandacht vestigen op ons nieuwe inschrijvingsbeleid.  
Voor de inschrijvingen van volgend schooljaar sluiten we ons aan bij de aanmeldprocedure voor alle 
Brasschaatse scholen. Via https://brasschaat.aanmelden.in dient iedereen die een kleuter of leerling 
wil inschrijven eerst te registreren in de maand maart. Na de paasvakantie krijgen de ouders bericht 
bij welke school ze hun zoon/dochter kunnen inschrijven. De uitleg hierover kan u op de gemeente-
lijke website en binnenkort op onze eigen website terugvinden. 
 
Wij hebben in onze school echter geen capaciteitsprobleem zodat jullie zorgeloos bij ons zullen 
kunnen inschrijven. 
Ook kan er vooraf al een kennismaking plaatsvinden. Hier verandert er niets. Neem even contact op 
met de school om een afspraak voor een rondleiding te maken. Eender op welk moment in het jaar. 
 
Nog enkele drukke weken: toetsenperiode, sintdrukte en voorbereiding op de kerstdagen. 
 
Ik wens jullie binnenkort een warme en fijne kersvakantie toe in jullie gezin, jullie familie. 
 
Mevrouw Ann 

Gedragen worden 
in een warme buidel 

van geborgenheid 
door een vader of moeder, 

en zo kunnen groeien in kracht. 
op zo’n God hopen mensen. 

 
Vanuit een warme buidel 

van geborgenheid 
zelf dragers worden van mensen 

als een vader of moeder ,  
en zo een kracht doorgeven aan elkaar. 

Op zulke mensen hoopt God. 
 

In de advent kijken we uit 
naar deze God 

die met Kerstmis 
mens geworden is. 



JARIGEN VAN DE MAAND DECEMBER:  
K3 : Elora Azemi 
K4 : Lize Dufraimont, Lou Schoonheydt-Hermans, Colette Van Damme 
L1A : Loïs & June Cappaert, Floris De Mey-De Backer 
L1B : Nael De Middelaer, Josue Bembele Malueke 
L2 : Emile Vanleeuwe 
L3 : Jaromir Damen, Luca Greco, Arthur Nuyts 
L4 : Pixie Putseys 
L6 : Lena Rijnbout 

FAMILIENIEUWS 
Louis Everaert (K2) kreeg er tijdens de herfstvakantie een broertje bij: welkom Victor! 
 

 

                            Webinar over online privacy van kinderen en jongeren  
 

Tijdens de webinar  ‘To tag or not to tag’ van Veilig Online gaan experten dieper in op de 
rol van sociale media en krijg je als ouder tips om de leefwereld van je kind                         

beter te verstaan.  
Je kan hem bekijken op donderdag 8/12 om 20.00u via onderstaande link. 

 

 https://www.goedgezind.be/dossiers/webinars/webinar-to-tag-or-not-to-tag-jongeren-en-privacy/ 
 
 

GROOT 

OUDER FEEST 

LEUK 
LEUK 
LEUK 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=36bfe7ff99&e=39323b9e8e
https://www.goedgezind.be/dossiers/webinars/webinar-to-tag-or-not-to-tag-jongeren-en-privacy/
https://www.goedgezind.be/dossiers/webinars/webinar-to-tag-or-not-to-tag-jongeren-en-privacy/


L3 

We maakten kennis met een fa-
miliestamboom. We vonden het 
fijn dat familie zo anders is. 
We hebben een “happertje” ge-
maakt rond herfstdieren. Ook 
hebben we er een tof toneel van 
gemaakt. 

K4 
Welkom Mykhail & Amber in onze Egelklas. 
We hebben 2 fijne, leuke, fantastische uit-
stappen gemaakt. Eerst naar het Sinterklaas-
kasteel met al zijn Pieten. Hoe bewonderens-
waardig was dit. De kleutertjes waren er vol 
van. 
Als 2de uitstap konden we meegenieten van 
Technopolis on Tour. Daar konden we mee-
genieten van knettergekke proefjes. De foto’s 
kunnen jullie bekijken op smartschool of op 
de website. We vond het fijn om nog eens te 
kunnen optreden voor onze grootouders. 

K1  
Jules had een grote bak mee met allerlei spullen in. In al die 
spullen zaten gaatjes. Na alles eens te bekijken, gingen we in de 
klas op zoek naar nog meer dingen met gaatjes. En ja hoor, we 
vonden heel wat... Maar ook bij onszelf zijn heel wat gaatjes te 
vinden: onze mond, navel, oren, neus,... Als slot proefden we 
heerlijke pasta met gaatjes! Hmmm 
Welkom aan Narvin, Nore, Renée en Yousra in de vosjesklas. 

L5 
Veel te leren? Wij leerden een mindmap maken om alles wat 
makkelijker te studeren. 
Tijden de muzo-les maakten we een mooie herfstdoodle. 

K3 
We werkten eerst rond het thema familie. We zoeken naar de letter 
“G” van grootouders. We gingen naar Technopolis on Tour. Juf  
Sofie & Sebastiaan moesten zelf een proefje mee uitvoeren op het 
podium. Dat was wel een beetje spannend. Afgelopen weekend 
kwam Piet eens piepen in onze klas. We zagen zijn handen en voeten 
in de gang en klas. Laat de Sintmagie maar beginnen. 

L4 

We zijn samen met het 5de en 6de naar het toneel 
geweest. Daar kregen we spectaculaire proeven te 
zien. 
Juf Dominique heeft ons gebarentaal geleerd. Nu 
kunnen we met onze handen zeggen wat we willen 
eten. 

           L2 

We hebben tot 100 leren tellen. We kunnen nu 
getallen tot 100 lezen, schrijven en op een hon-
derdveld plaatsen.  

We zijn met de klas bloembollen gaan kopen en 
we hebben ze daarna geplant op school. 

L6 
Begin december gaan we weer iets leuks doen met 
onze petekindjes. De peters/meters organiseren 
leuke activiteiten ivm de Sint. 
In december bezoeken we de middelbare school 
Sint-Jozef in Schoten. We doen er allerlei work-
shops. 
Samen met L5 zijn we naar Robotland geweest, 
zowel de treinrit als de uitstap was heel plezant. 

L1B 
Samen met de hupjes & L2 zijn we naar 
het CC geweest om naar de voorstelling 
van Technopolis te gaan kijken. Wat was 
het soms spannend! 
We leerden splitsen tot 6 en + & - en veel 
nieuwe woordjes. 

L1A 
November of liever dinovember… In de nacht kwamen de 
dino’s tot leven in onze klas. Een partijtje voetbal, spelen 
in het zand of stiekem naar een dinofilm kijken, de Hup-
jes ontdekten het steeds de volgende ochtend. Maar in 
november is ook de Sint in het land. We openden een heu-
se ‘Pietenbakkerij’. We leerden hoe brood gemaakt 
wordt, gingen zelf aan de slag. We schreven prijsetiketten 
en affiches, we richtten onze winkel in met prijskaartjes 
en zo veel meer. Tot slot brachten we in november ook 
een bezoek aan ‘Het huis van de Sint’. We aten in de Pie-
tenrefter en keerden met de trein terug. Oh ja, weet je dat 
juf Anke enorm FIER is op al haar Hupjes? Wat kunnen 
ze al vlot lezen, rekenen en net schrijven.  

K2 
Lenn, Lexi en Melody: welkom in de konijntjes-
klas. Met jullie erbij is het nog fijner. 
Wij gingen op zoek naar spinnen in het bos en 
leerden dat spinnen 8 poten hebben. Ook maak-
ten we een groot spinnenweb in onze klas. Span-
nend! 
Nu leren we over een tijger die slaapt. We mo-
gen hem zeker niet wakker maken. Of mag hij 
toch wakker worden en gaan we feest vieren?  



Donderdag 1 december In voetbalkleuren naar school 

Vrijdag 2 december L1+L6 Integratie Sint             Bezoek Sinterklaas en zijn Pieten             

L2+L5 Kangoeoroes Sintactiviteit 

Zaterdag 3 december  

Zondag 4 december  

Maandag 5 december Advent moment 

Dinsdag 6 december  

Woensdag 7 december  L1+L2 zwemmen 

Donderdag 8 december  

Vrijdag 9 december L4 Recyclagepark 

Zaterdag 10 december  

Zondag 11 december  

Maandag 12 december Advent moment                                 L2 speelgoedmuseum 

Dinsdag 13 december L6 bezoek Sint-Jozef Schoten 

Woensdag 14 december  L1+L2 zwemmen 
Kijkdag 

Donderdag 15 december L6 MEGA-les 3 

Vrijdag 16 december  

Zaterdag 17 december  

Zondag 18 december  

Maandag 19 december Advent moment 
ouderraad 

Dinsdag 20 december LS Rolschaatsen                                 L5 workshop Maimuna   

Woensdag 21 december  L1+L2 zwemmen 
Uniformloze  

Donderdag 22 december L1 + oudste kleuters Integratiemoment 

Vrijdag 23 december 5-jarigen + LS Kerstviering              L2+L5 Kangoeroes Kerstactiviteit 

Zaterdag 24 december  

Zondag 25 december  

Maandag 26 december  

Dinsdag 27 december  

Woensdag 28 december   

Donderdag 29 december  

Vrijdag 30 december  

Zaterdag 31 december   

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


