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 Donderdag 22/12 kerstmarkt + oudercontact lager (op 

uitnodiging) 

 Woensdag 18/1 pedagogische studiedag, betaalde 

opvang voorzien 

 voordrachtwedstrijd 27/01  

                           

 

                                          Er sloop een foutje in de vorige nieuwsbrief.  

                                          De winter BBQ gaat enkel door voor  

                                    de leerlingen van K3 en L6.  

                                          Onze excuses hiervoor! 

 

De politie komt regelmatig langs en schrijft volop boetes uit aan  

foutparkerende auto’s in de buurt van de school. We willen langs  

deze weg nogmaals vragen om de verkeersregels te respecteren.  

Dit niet alleen om boetes te vermijden, maar nog veel meer om de  

veiligheid  van al onze leerlingen te waarborgen. Wij hebben als school  

contact opgenomen met de dienst mobiliteit i.v.m. de veiligheid van de schoolomgeving. Zij 

bekijken samen met ons wat beter kan… We houden jullie hierover zeker op de hoogte.  

 
Het kinderparlement vraagt…  

Beste ouders,  
Wij zijn het kinderparlement en we zouden willen vragen om meer 
drinkflessen mee te geven in plaats van brikjes. Ook de koekjes en 

het fruit in een doosje a.u.b. Het zou heel fijn zijn als u dat wilt doen! 
Zo denken we samen aan het milieu! 

Met vriendelijke groeten, 
Het kinderparlement, juf Lies, juf Truus en juf Kathleen 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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Er zijn enkele kinderen op school die schoenen met wieltjes dragen.  

Op de speelplaats zorgt dit jammer genoeg soms voor gevaarlijke   

situaties. We vragen dan ook om de wieltjes ofwel van de schoenen te 

nemen of andere schoenen aan te doen vanaf maandag. Alvast 

bedankt om hier rekening mee te houden! 

 

 

Op 27 januari gaat de voordrachtwedstrijd door! 

De wedstrijd zal doorgaan in de refter. Om praktische redenen zal er op die dag geen soep 

 of warme maaltijd kunnen gegeten worden door de leerlingen. Alle leerlingen zullen dus 

boterhammetjes eten. We geven voor die datum zeker nog een herinneringsbriefje mee. 

Bedankt voor het begrip! 

 

Er is hier en daar nog verwarring rond de nieuwe 

afspraken voor het afzetten en ophalen van de 

leerlingen. We deden ons best om de nieuwe afspraken 

duidelijk te communiceren via de  brief en de 

plannetjes. Het is voor iedereen weer even wennen, 

maar we rekenen erop dat alles steeds vlotter zal gaan. 

De veiligheid van alle kinderen staat steeds centraal! 

De kerstmarkt komt eraan. Hopelijk kunnen 

jullie er allemaal bij zijn zodat we er samen  

een gezellige avond van kunnen maken! 

We zorgen voor heel wat leuke animatie:  

spelletjes voor de kinderen, een optreden 

van Ruben, een dansje van onze kleuters, 

een verkoopstandje en allerlei lekkers! 

 Jullie zullen ook kunnen snuffelen 

tussen alle verloren voorwerpen die  

we dit schooljaar al bijeen gesprokkeld hebben. 

 

We steunen ook dit jaar de actie Music for Life. We kozen ervoor om het goede doel De 

Steiger te steunen. De ouders van Lou en Jack kwamen al in elke klas uitleg geven over De 

Steiger. We maken allemaal samen een tof krantje dat jullie voor een vrije bijdrage kunnen 

kopen op de kerstmarkt en aan de poort volgende week! Nu al bedankt voor de steun! 
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K0 

Rode ballen, gele ballen, blauwe ballen bij elkaar. Rode slingers, gele slingers, blauwe slingers door 

elkaar… ja, ja,…, ons cadeautje is bijna klaar! 

We genieten samen van de gezellige kerstsfeer in ons klasje en op vrijdag 23 december sluiten we af 

met een gezellig kerstaperitiefje.  

We wensen jullie fijne feestdagen toe! 

 

K1                                                              

Boom, boom, boom… Als ik me niet vergis, denk ik dat het bijna kerstfeest is! 

 Wij zijn er helemaal klaar voor. We versieren gezellig samen de kerstboom en maken onze 

nieuwjaarsbrief. Nu volop genieten van de gezellige sfeer in de klas en stilletjes  aan aftellen naar de 

kerstvakantie… 

K2 

De uitstap naar ‘Het huis van de Sint’ is vlot verlopen. We kregen uitleg van de Zwarte Piet en 

mochten ons liedje zingen door de micro. Het speelgoed van de Sint heeft ons al vele uren 

speelplezier bezorgd terwijl een groepje knutselt voor onze kerstmarkt. 

K3 

De kleuters waren blij met de cadeautjes van de Sint. Het was een leuke dag. Ondertussen kijken we 

alweer uit naar de kerstman en zijn rendieren. We besteden ook aandacht aan het nieuwjaarsfeest. 

L1 
TIP: Hou de kalender van 2016 met mooie foto’s goed bij, we hebben ze nodig in januari 2017. 
TIP: Tijdens de kerstvakantie regelmatig lezen en de splitsingen oefenen. 
TIP: In januari beginnen we met kloklezen, laat je kind af en toe naar de wijzerklok en/of digitale klok 
kijken en zeg dan hoe laat het is. Dit is een goede voorbereiding. 
TIP: Leg de nieuwjaarsbrieven als pakje onder de kerstboom, pas openen op nieuwjaar… 

L2 

De Sint bracht hele leuke cadeautjes voor de klas. Hij is nog maar net terug naar Spanje en de 

kerstman staat al voor de deur.  

Tijdens die drukke periode maakten wij toetsen voor ons 2e rapport.  

We gaan volgende week ook hele leuke en lekkere dingen maken voor de kerstmarkt. 

Denk er aan om in de vakantie elke dag te lezen en de geziene  tafels te oefenen. 

L3 
Drukke tijden: toetsen, nieuwjaarsbrieven schrijven, knutselen voor de kerstmarkt en een krantje 
maken… Volgende vrijdag sluiten we af met een kerstontbijt in onze klas. Elk kind brengt iets lekkers 
mee en we maken een heerlijk ontbijtbuffet, gezellig! 
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L4 
Het was een drukke periode voor ons. We gingen naar een tof toneel. Er was een workshop waar we 
elkaar en onszelf beter leerden kennen. Toen kwam de Sint langs en ondertussen volop toetsen 
maken. De kerstvakantie komt dichterbij… Tijd om te genieten van een beetje rust, veel te spelen en 
volop te vieren! Prettige feesten!  

 
 
L5 

Vorige week hebben we bezoek gekregen van een belangrijke man . We hebben voor hem een lied 

gezongen in verschillende groepjes. We hebben leuke gezelschapspellen gekregen en andere leuke 

dingen. Nu is onze klas al gezellig versierd met lichtjes, slingers en een kerstboom. Elke avond werken 

we hard om ons voor te bereiden op de toets van morgen. Bijna vakantie! 

 

L6 

Kerstmis komt eraan. Dat betekent dat we al onze kerstspullen weer bovenhalen en dat deden we 

ook in de klas. Onze klassen veranderden van gewone klassen naar prachtige kerstklassen.  Onze 

school organiseert  ook een gezellige kerstmarkt. Iedereen is welkom. Op de kerstmarkt verkopen we 

allemaal spulletjes die we zelf gemaakt hebben. We maken ook een krantje met de ganse school, die 

we gaan verkopen. Het geld dat we daarmee verdienen, gaat naar het goede doel (Warmste Week 

van Studio Brussel). Niet alleen Kerstmis komt eraan, maar ook Nieuwjaar. Voor Nieuwjaar maken we 

iets, maar daar gaan we jullie voor de rest nog niks over vertellen. Want dat blijft een verrassing tot 

Nieuwjaar…….. 

Groetjes, Faith & Sainabou  

 

 

 


