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 Donderdag 18 december: oudercontact lager 

 Donderdag 18 december: KERSTMARKT op school 

 Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 

januari 2015: Kerstvakantie  (Geen opvang op school)  

 

 

 

Beste ouders, 

Zoals jullie merken, zijn de werken aan onze  

school volop gestart. Tot aan de kerstvakantie  

staan vooral sloopwerken op het programma.  

 

Van zodra de oude gebouwen afgebroken zijn (vermoedelijk 05.01.2015)  zal de 

werfomheining aan onze oude refter 2 meter opschuiven. Op die manier hebben we 

terug een doorgang om het secretariaat, het bureau en de normale ingang van de 

opvang vlot te bereiken. We hopen dat jullie zolang een kleine omweg kunnen maken 

om deze plaatsen te bereiken.  Ook staan er nog enkele aanpassingen op onze 

agenda: 

 Nieuwe verlichting plaatsen op de speelplaats en aan de toegang van de 

school. 

 Aankopen nieuwe zitbanken kleuter (investering van €5000). 

 Aankopen nieuwe materialen voor speelkoffers op de speelplaats voor onze  

kleutertjes (investering €1200). 

 Vanaf 5 januari 2015 is ook onze rustige zone op de speelplaats van het lager 

in gebruik. We maakten zelf een “zitmuur” en kochten bijkomend enkele 

nieuwe banken aan.  

 In de lente kopen we ook voor het lager extra materialen aan voor de 

speelkoffers.  

 Vanaf 5 januari 2015 gaan de nieuwe afspraken voor onze speelplaats in 

voege… De juffen geven de kinderen daar zeker nog een woordje uitleg over!  

We rekenen op jullie begrip voor deze uitzonderlijke situatie!   

      Nieuwsbrief 
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Net als de vorige jaren organiseren we opnieuw een kerstmarkt op onze school. 

Dit jaar zal deze doorgaan op donderdag 18 december. 

We koppelen de kerstmarkt dit jaar aan het oudercontact van het lager maar 

hopen ook dat de ouders van onze kleutertjes ons na school  eens komen 

bezoeken. 

Wat mogen jullie dit jaar verwachten? 

 Start kerstmarkt  15u25 (einde voorzien rond 20u) 

 Verkoopstand met zelfgemaakte werkjes van onze kleutertjes en 

leerlingen van het lager 

 Eetstand (frietjes + frikadellen) 

 Pannenkoeken 

 Gezellige bar met warme en koude dranken 

 Sfeermuziek 

 Verrassingsboom voor de kinderen 

De opbrengst gaat, net als de vorige jaren, integraal naar de aankoop van lees-  

vertel- en prentenboeken. We hopen jullie massaal te mogen begroeten!   
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K0: Ons thema “Sint en Piet” werd afgesloten met een sfeervol ontbijt. We 

proefden al het lekkers. De Sint kwam op bezoek en bracht prachtige auto’s 

mee waar we zelf mee kunnen rijden. Dank u Sinterklaasje… Volgende week 

brengen we wat kerstsfeer in ons klasje.   

K1: Eerst en vooral welkom aan het nieuwe vriendje in onze Rikkieklas K1A: Celeste! Onze 

studenten meester Ruben en juf Seda hebben het heel goed gedaan. We mochten ook 

pakjes gooien zoals echte Pieten, maakten lekkere chocolade, mandarijnen hapjes en 

schilderden onze schoen. We zijn er al helemaal klaar voor… Spannend wachten op de komst 

van de Sint.  

K2: De Computer – en Bakpiet leidden ons rond in het huis van de Sint. Het werd een 

spannend bezoek, zeker toen we onze namen in het boek van de Sint konden lezen. 

Volgende week brengen de kleuters  een zaklampje mee om spelletjes te spelen rond licht 

en donker. De zaklamp blijft tot woensdag 17 december in de klas (graag voorzien van 

naam).  

K3:  Het paard van Sinterklaas kwam even op bezoek. We leerden heel veel nieuwe dingen. 

In de klas speelden we vele spelletjes. We konden kleuren, knippen, schilderen, 

experimenteren met nieuwe technieken. Een bezoek aan de speelgoedafdeling van de 

Carrefour was een leuke uitstap.  

L1: Wat een spannende dag vandaag. We zijn toch allemaal flink geweest, we kregen veel 

mooie dingen in de klas. Bedankt Sint en Piet! Volgende week gaan we op donderdag naar 

Technopolis. We kregen een prijs voor een foto in de krant. Het 2e leerjaar gaat mee met ons 

en de directeur zorgde voor gratis vervoer! De kinderen mogen materiaal meebrengen naar 

de klas in verband met kerst en feest. (boeken, cd’s, versiering, … ).    

L2: Sinterklaas is in het land en dat merken we ook in de klas! We knutselden mooie werkjes 

om te laten zien  aan de Sint wat voor kunstenaars wij allemaal zijn. Vrijdag komt hij op 

bezoek in onze klas, wat spannend! Hopelijk zijn we allemaal flink geweest! 

Vorige week gingen we voor de tweede keer zwemmen. Vergeet niet om makkelijke kledij 

aan te doen als we gaan zwemmen. Hierdoor winnen we heel wat tijd bij het omkleden. 

Volgende week starten ook de toetsen. Zorg dat je op tijd in je bed kruipt en goed slaapt, 

want het worden nog drukke weken. Hopelijk zien we jullie allemaal op de kerstmarkt, want 

daar verkopen wij onze zelfgemaakte knutselwerkjes.  Geniet van de welverdiende vakantie. 

En dan wensen wij jullie ook nog een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!  

L3: In het 3e leerjaar leerden we omgaan met geld. We organiseerden deze week een 

minispeelgoedruilbeurs om de vanzelfsprekendheid van kopen te doorprikken. We 
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ontdekten hoe de waarde van ons speelgoed wordt bepaald. We werden allemaal kritische 

consumenten, klaar voor de pakjestijd!  

L4: We zitten middenin een spannende periode. We herhalen heel veel leerstof en daarna 

volgen er toetsen. Grondig alle voorbereidingstaken maken, leerstof goed instuderen, op tijd 

in bed, gezond eten en regelmatig buiten spelen worden nu de hoofdbezigheden van flinke 

vierdeklassers. Dan gaat iedereen met een goed rapport de kerstvakantie in.  Voor het zover 

is , komen er nog veel leuke activiteiten maar daarover lees je meer in onze aparte klasbrief. 

Vergeten jullie niet af en toe eens naar de foto’s te kijken op onze website ? Leuke 

momenten die je even kan herbeleven….  

L5: De kerstvakantie komt in zicht, maar eerst nog het zware werk. We hebben geleerd over 

procenten. We weten deze week nog of we het goed hebben geleerd, want wij zijn volop 

bezig met de toetsen. Hopelijk hebben we goede punten op ons rapport. Sinterklaas kwam 

vandaag langs en we kregen mooie geschenken. (Thorsten en Bjorn)  

L6: Onze toetsenweek  is begonnen.  We hebben al verschillende toetsen gemaakt , zoals begrijpend 

lezen , Frans, spelling en cijferen.  Er is een nieuwe speelplaats voor de kleutertjes.  Het is een toffe 

plek om te spelen. Vandaag kwam de Sint op bezoek. We maakten een zelfgemaakt liedje. De titel is: 

‘ik voel me goed in deze klas. ‘  We bedanken de Sint voor de leuke cadeautjes. (Ajdan,Göktan en 

Eser) 

 

TEAM EN DIRECTIE: We wensen alle kinderen veel succes met de toetsen!!! 

 


