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21 dec. t.e.m. 03 jan. 
kerstvakantie 
 
maandag 04 januari 
instap nieuwe kleuters 
 
maandag 11 januari 
L1A + L5A: vaccinatie CLB 
L1A: medisch onderzoek CLB 
 
vrijdag 15 januari 
verkeersdag 
 
woensdag 20 januari 
zwemmen 
 
vrijdag 29 januari 
rapport periode 2 
 
maandag 25 januari 
facultatieve verlofdag 
De kinderen hebben vrijaf! 
 
dinsdag 09 februari 
infoavond aanmeldsysteem 
instappers (onder voorbehoud) 
dikketruiendag 
 
15 feb. t.e.m. 21 feb. 
krokusvakantie  

LET’S GO DIGITAL! 

Het zesde leerjaar neemt naar jaarlijkse traditie deel aan de Whizzkids-wedstrijd.  Gedurende 3 reeksen gaan de 
leerlingen op de computer op zoek naar antwoorden op verschillende vragen.  Ze maken daarbij ook 
presentaties, leren programmeren en leren nieuwe apps kennen.  

Tijdens de tweede reeks kregen ze als opdracht om met minstens 10 grootouders een online klasbezoek te 
organiseren.  Op donderdag 26 november namen verschillende grootouders (met gek hoofddeksel) deel aan de 
'praatbox'.  Zowel de hippe grootoudjes als de kinderen van de klas genoten van dit fijne moment.   

Ideaal in tijden van corona, toch?   

BELANGRIJKE BIB-BEZOEKJES 

L1A woensdag 27/01 

L2A vrijdag 08/01 + vrijdag 29/01 

L3A dinsdag 05/01 + dinsdag 26/01 

L4A donderdag 07/01 + donderdag 28/01 

L5A vrijdag 08/01 + vrijdag 29/01 
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K.I.N.D.E.R.R.E.C.H.T.E.N 

In de week van 16 november werkten juf Bénice, 
juf Zoulikha, juf Britt en juf Greet in de lagere school 
rond ‘kinderrechten’.  
 
De kinderen maakten per leerjaar kennis met het 
recht op verzorging, recht op kleding, voeding en 
een woning, recht op een naam hebben, recht op 
zorg en liefde, recht op een eigen mening en recht op 
bescherming.   
 
Alle kinderen werkten enthousiast mee.   
Ze vonden dit een leuke en leerzame week.  

 
 

METEN IS WETEN 

De leerlingen van het eerste leerjaar hadden in de 
Sintweek een heel speciale meetles.  

Ze leerden meten met wel heel erg Sintachtige 
voorwerpen...   

Sinterklaas en Piet moeten tenslotte toch ook heel 
wat meten: hoe zwaar is de zak met speelgoed, hoe 
hoog is de schoorsteen, hoeveel cadeautjes passen er 
in het schoentje,…?  

Tip: Wil je meer zien? Neem dan zeker een kijkje bij de 
foto's van het eerste leerjaar op de schoolwebsite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMIENTJES, VITAMIENTJES! 

De beertjes startten na de herfstvakantie met het thema gezonde voeding.   
Ze genoten volop: winkelen met echt fruit, fruit snijden en lekker opsmullen, zelf fruitsap persen en nog zoveel 
meer.  Een extra vitamine boost voor de wintermaanden! 
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WAT EEN MAGISCHE TIJD 
 
Onze kindervriend was weer in het land.  Wat vinden de kinderen dat steeds opnieuw een heerlijke tijd! 
Ook de vrienden van de berenklas lieten Sinterklaas niet ongemerkt passeren… 
 

ZELFS DE SINT GAAT DIGITAAL 

Mondmasker dragen, handen 
ontsmetten, afstand houden,… ook de 
Sint hield zich aan deze regels. 

Dit jaar mochten onze 4/5-jarigen, de 
kinderen van het eerste, tweede en derde 
leerjaar een digitale handdruk en 
schouderklopje ontvangen van de Sint.   

Ze dansten voor Sinterklaas, maakten 
mondmaskers voor de Pieten en hadden 
een interactief gesprek met Sinterklaas.   

Gelukkig dat ICT-Piet dit allemaal voor 
elkaar kreeg! 

  

ER VALLEN LIJKEN UIT DE KAST 

Op een doordeweekse dag in de klas van 
juf Christiane… 

Tijdens het leesmoment komen we het 
woord ‘lijk’ tegen.  Juf Christiane vraagt of 
iemand van haar leesgroepje weet wat 
dat woord betekent.  

“Ja hoor”, zegt er eentje.  
“Mijn opa en oma hebben dat op de 
zolder.”  

Juf Christiane denkt meteen dat hier lijken 
uit de kast gaan vallen, dus vraagt ze 
voorzichtig: “Leg dat eens uit dan, wat is 
daar dan juist?”  

“Ja”, zegt hij, “dan is daar een trap naar 
de zolder en dan is daar een lijk.” 

Hij bedoelde natuurlijk ‘luik’.  

Oef! 
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WAT FIJN OM EEN LICHTJE TE ZIJN VOOR DE 
ANDEREN 

Onze leerlingen haalden hun warmste kant boven en wilden 
de bewoners van het woonzorgcentrum ‘Hof Ter Dennen’ een 
fijne, warme week wensen.  Dit deden ze door knutselwerkjes, 
nieuwjaarsbrieven, kerstwensen en heel veel liefs te sturen 
naar deze mensen.   

Als we allemaal een lichtje zijn voor de anderen en wat extra 
liefs de wereld in sturen, krijgen we het warm vanbinnen.   

MOETEN ER NOG HOOFDDEKSELS ZIJN? 

Ook het vierde leerjaar stuurde een foto door naar Whizzkids, de ICT-wedstrijd waar we met de bovenbouw 
aan deelnemen.  Ook bij hen luidde de opdracht: ga op de foto met minstens 10 grootouders met een (gek) 
hoofddeksel die online zijn. 

De grootouders vertelden over spelen vroeger en de vierdeklassers dansten als volleerde dansers. 

Het was een leuk moment voor zowel kinderen als grootouders. 
Dank je wel lieve grootouders, voor jullie enthousiasme en medewerking!  

DANK JE WEL! 

Een welgemeende dank je wel 
vanuit de school voor het 
massaal steunen van onze 
‘lichtjesactie’.   

De kinderen knutselen maar 
liefst 2200 kaarsjes met fijne 
wensen (jawel, het aantal 
nulletjes is correct).   

Geniet van deze warme en 
gezellige tijd! 
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NIEUWS OVER OEGANDA 

Sinds 2016 steunt onze school een dorpje in Oeganda. Juf Anne en haar man zijn er twee zomers gaan werken 
en bezorgen ieder half jaar medicatie aan de plaatselijke tandarts Nelson. 

We sturen een nieuw pakket met medisch materiaal naar de tandarts in Oeganda. 
- 600 verdovingen 
- 600 naalden 
- 600 handschoenen 
- materiaal om gaatjes te vullen 
- een koplamp 
- pijnstillers 
- twee instrumenten: niet om muziek te maken, maar instrumenten om tanden trekken :-) 

Het pakket vertrekt met de post omdat we zelf niet naar Oeganda mogen reizen jammer genoeg. 

Hopelijk kan tandarts Nelson hiermee veel mensen uit het dorp helpen!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


