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 ADVENT  … we gaan samen op weg naar Kerstmis 

Advent is die harmonie al horen terwijl ze er nog niet is.  

Ze gaat crescendo  

door bewuster dan anders Jezus in het vizier te houden,  

door zich intens te richten op zijn levenslied  

het evangelie –,  

door zich af te stemmen op de tonen die Hij aangeeft  

– van elkaar houden – ,  

         Een hartelijke dankjewel aan ieder die de koekenverkoop steunde ! 

   Het was een groot succes ! 

   Er zijn ruim 820 koekenboxen verkocht.        

   Dit betekent dat  er ongeveer 100 boxen  meer verkocht zijn dan vorig schooljaar ! 

Welzijnszorg roept op om samen te zoeken naar oplossingen, en de armoede structureel aan te pakken. We 

willen dit samen doen ! Akkoord ? 

Op  maandag 5 december zullen de kinderen van 6A via de actie “soep op de stoep” zelfgemaakte soep verko-

pen aan de schoolpoort bij het einde van de schooldag. Dit gebeurt zowel op de kleuterschool als de lagere 

school. De opbrengst schenken we aan Welzijnszorg. Komen jullie langs ? 

Op dinsdag 13 december verkopen  de kinderen  van 6B op school wafeltjes. Op die manier willen we ons ook 

tijdens de warmste week engageren voor het project “The Village”. 

Armoede is een probleem waarbij  

mensen op allerlei vlakken worden  

uitgesloten in het leven.  

‘Samen tegen armoede’ is het  

campagnethema van Welzijnszorg 

voor deze advent.  

door ahoe te roepen tegen armoede,  

die tegenstem in praktijk te brengen en  

metterdaad te helpen wie in nood is,  

door een symfonie van hoop in te oefenen 

 om ze met Kerstmis  

voluit te laten weerklinken en ze lang te  

laten nazinderen in zeggen, doen en zijn.  



“Bodymap” op onze school 

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Tijdens deze periode is het be-

langrijk een heel rijke stimulerende omgeving aan te bieden. 

Alle kinderen moeten dus spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel bewegingservaringen opdoen. 

Als kinderen voldoende spelen en bewegen zullen de vaardigheden voldoende geautomatiseerd worden.  

Elke maand willen we  jullie een oefening aanreiken die jullie thuis ook kunnen oefenen om zodoende de 

motorische ontwikkeling te ondersteunen. 

 

Dit is een oefening voor 5 jarigen:       
 
Neem een blad papier en scheur het in kleine stukjes. 
Neem één stukje papier en verfrommel het tot een  
propje. Doe dit met alle papiertjes zodat je veel propjes 
krijgt. 
Maak daarna met één hand een vuist en leg er met je andere hand een propje op. 
Schiet dan met duim en wijsvinger van de andere hand de prop weg. 
 

Familienieuws          

Geboorte 

Briek, broertje van Senne (K1A) 

We wensen de familie van harte proficiat met dit prille wondere leven. 

Overlijden              

Mevr. Alice Brusselle, overgrootmoeder van Rutger (L6A) 

Aan de familie van de overledene wensen we veel sterkte toe. 

Taalinitiatie Frans in de 3e kleuterklas 

Bonjour, mes amis! Comment ça va? Elke donderdag begroeten we elkaar in het Frans. 

We leerden ook hoe we terug afscheid moeten nemen door au revoir te zeggen, maar 

wat zeg je eigenlijk als je naar bed moet? Nu Sinterklaas bijna komt, kruipen we elke 

avond flink in bed. Wanneer we slapen gaan, zeggen we ‘Bonne nuit’. De juf had allemaal prenten mee 

die te maken hebben met de nacht, maar er zaten ook enkele prenten bij die ons aan Sinterklaas deden 

denken. Wist je dat une plume de pluim is van op Zwarte Piet zijn muts? Het bed waar Sinterklaas in 

slaapt dat noemen we un lit. De juf toonde ons de prenten terwijl ze het lied ‘Au claire de la lune’ zong.  

We mochten raden welke prenten bij welke Franse woorden hoorden, dat lukte ons behoorlijk goed! 

Sommige woorden uit het liedje waren nog wat moeilijk, maar aan de 

hand van de prenten konden we op het einde van de les het liedje al mee 

zingen! We zijn benieuwd welke woorden en Franse liedjes we nog alle-

maal gaan leren, maar voor nu wensen we jullie allen ‘Bonne nuit’! 

De kleuters van 3KB, juf Ann en juf Joke.    



Verkeer op school— bekroning met bronzen Verkeer op school –Medaille 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig schooljaar wist onze school behoorlijk veel punten te verzamelen. In ruil krijgt de school daarvoor een ‘bronzen’    

medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een affiche, een digitale medaille en een beloning om de verkeerswerking 

op school te ondersteunen, nl. een set fietsbrevetten. 

 

                 

 

 

 

 

 

 
Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) be-
loond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekro-
ning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikt de 
VSV dit jaar 44 gouden, 140 zilveren, 491 bronzen en ook 3 kleuter Verkeer op 
School-medailles uit op basis van de activiteiten die de scholen inrichten. 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje 

in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen 

die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die 

betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.  

We blijven als school ook ijveren voor een veilige schoolomgeving. Vanuit de 

school maakten we bij aanvang van het schooljaar een aantal afspraken die hier-

toe kunnen bijdragen. 

Het zou fijn zijn mochten we op de steun van jullie als ouder, maar ook van de 

grootouders, kunnen rekenen. 

We nemen daarom enkele afspraken nog even op om bij het begin en einde van 

elke halve schooldag de veiligheid in de omgeving van de school zo optimaal mo-

gelijk te houden. 

 
 Parkeer uw wagen enkel op de daartoe voorziene ruimten, en niet op plaatsen die een vlotte doorgang van rangen 

en ander verkeer kunnen hinderen; alsook niet op zebrapad en busstrook. 
 Laat de kinderen langs de meest veilige kant (voetpad) in – en uitstappen. 
 Respecteer de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. 
 Wees er heel zeker van dat er niemand in de omgeving van uw wagen is bij het verlaten van de parkeerplaats. 
 Respecteer in alle geval de verkeersregels als verantwoordelijke weggebruiker. 

 
Op het einde van elke halve schooldag blijven de kleuters in de rij bij hun eigen juf (of andere juf) wachten. 
Voor ouders met kinderen zowel in de kleuterschool als lagere school : 
=> ouders/grootouders kunnen eerst hun kleuter afhalen, en wachten op hun zoon/dochter uit de lagere school,  onder de 
regenboog op de kleuterspeelplaats.  
 
De leerlingen van de lagere school die met de busrang meegaan, of naar de kleuterschool gaan of naar de opvang moeten, 
verlaten onder toezicht van de leerkrachten de school in een ordelijke rij.  
 
Er is ook steeds een leerkracht die als gemachtigd opzichter de kinderen helpt bij het oversteken.  
 
We vragen met aandrang om de kinderen niet uit de rangen te halen als ze bv. mee moeten tot aan de kleuterschool, zo-
dat een overzicht kan behouden worden. 
 
De leerlingen van de lagere school (zonder broer of zus op de kleuterschool) die door ouders/grootouders worden opge-
haald, wachten bij de juf/meester op de speelplaats waar ze na het vertrek van de rangen afgehaald kunnen worden op de 
speelplaats. 
 
Willen jullie de grootouders ook op de hoogte brengen van de schoolafspraken ?  
Alvast dank !  

WE GAAN SAMEN VOOR EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING  ! 



 

 

De leerlingen van het 6e leerjaar namen deel aan de voorronde van de  

Junior STEM Olympiade. Met deze deelname wilden ze vooral hun technisch  

talent in de kijker zetten. 

Het was ook de bedoeling om op een speelse en bijzonder stimulerende manier in aanraking te komen met de 

wereld van techniek. 

 

  

 

 

      

         

November was voor de leerlingen van 6A de uitgelezen maand om met herfstmateriaal aan de slag te gaan. Eerst 

werd in tuinen en parken gespeurd naar plantaardig materiaal om te drogen. Dan toonden ze hun buit aan el-

kaar en leerden één en ander benoemen om tenslotte creatief met de natuur aan de slag te gaan. Nootjes wer-

den ogen, takken … pootjes, blaadjes als buikje, … 

Om alles aan elkaar vast te hechten kwamen de boormachine en de lijmpistolen heel goed van pas. Iedereen 

bracht deze STEM-opdracht tot een goed einde. De figuurtjes zorgen voor de rest van het schooljaar voor een 

STEMMIG klaslokaal.  Heel gezellig! 

 

 

 

 

Ik vond het ook echt leuk om 

met het lijmpistool, de zaag, 

de boor en de contactlijm te 

werken. 

In het begin wist ik niet wat te 

maken. Toen had ik een idee 

maar dat leidde naar ner-

gens. Uiteindelijk heb ik het 

toch mooi afgemaakt. 

Ik vond het heel leuk  

omdat je dingen leert 

gebruiken.  

Ik vond het een heel leuk  

concept dat we alleen maar 

dingen uit de natuur mochten 

gebruiken.  

DEELNAME AAN DE TECHNOLOGIE OLYMPIADE 

STEMmige herfst 



 
 
Op donderdag 27 oktober werd een Halloweennamiddag georganiseerd op de lagere 
school. Naast muziek en beeld kwam ook STEM aan bod tijdens deze doorschuif-
namiddag. De opdracht hierbij luidde: ‘Maak een pompoenkatapult’.  

 
 
 

Aan de hand van een stappenplan en met het nodige materiaal gingen de leerlingen van de 
bovenbouw aan de slag. Tijdens het bouwen zag je de verschillen tussen de katapulten opdui-
ken. Zo werden enkele katapulten verlengd, in de hoop de ‘pompoen’ verder te kunnen  
schieten.  

 
 
    Na het bouwen werden de pompoenkatapul- 
    ten uitgetest en werd er gemeten hoever de  

   pomponnen vlogen. Hier en daar werden de katapulten ook nog  
  wat aangepast zodat de pomponnen verder of hoger konden  
  vliegen. 
 
 
Hieronder vind je het stappenplan om thuis zelf aan de slag te gaan.   

 

 
Juf Jolien en meester Maarten 

STEM tijdens de Halloweennamiddag 

 

Bind enkele spatels aan 
beide zijden samen met 
elastieken. 
 
  

Bind daarna nog 2 spa 
tels aan één zijde samen 
met elastieken. 

 

Steek het stapeltje spa 
tels tussen de 2 spatels 
(zie foto.) 

 

Zet de spatels vast door 
een elastiek over de spa-
tels te kruisen. 
Kleef ook een dopje op  
de bovenkant van de 
spatel. (Zie foto) 

 

Jouw pompoenkatapult  
is klaar! Neem een 
pompon/gom/… en 
test je katapult uit. 
 

    

  CARNAVALSFEEST VOOR GROOTOUDERS VAN DE KLEUTERS 

 wanneer  WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017 

  waar    SKALA 

 Na de kerstvakantie vernemen jullie hier meer over ! 

 Tijdig op school 

 ‘s Morgens starten de lestijden om 8.25 u. We vinden het fijn om met alle kinderen de  

 de schooldag te kunnen starten en het onthaalmoment met iedereen te delen, zowel in de  

 kleuterschool als de lagere school !  



 

   Kledingophaling   januari 2017 

 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2017 kunnen jullie oude kleding in dozen of zakken 

kwijt op de speelplaats van de lagere school en de kleuterschool. Dit is mogelijk tussen 8 u. en 

16.30 u. Op zaterdag 21 januari zal de kledij aan huis opgehaald worden. Na de kerstvakantie 

volgt nog verdere info. Begin alvast met het verzamelen !  

De opbrengst gaat naar de verfraaiing van de school. 

ACTIVITEITENKALENDER  VOOR  DE  MAAND  DECEMBER 2016 

    

Datum  Klas Omschrijving activiteit Prijs 

    

1 dec. K3A  
Stagiaire Jolien in de klas 
tot en met 14 december    

2 dec.   Sinterklaasfeest op school   

5 dec. K3A + K3B Bib   

6 dec. L2A + L2B Bib   

  L3A + L3B Bib   

  3L-6L Geen studie   

7 dec. L1A + L1B Zwemmen € 2 

  L2A + L2B Zwemmen € 2 

  Kleuterschool Herhaling themalied   

9 dec.  Lagere school Rapport 2   

  L5A + L5B  Zwemmen  € 2 

  L3A + L3B Bib   

12 dec. L3A Bezoek aan het sociaal huis   

13 dec. KS Schrijfdans   

  L3B Bezoek aan het sociaal huis   

 Oudercomité   

14 dec. L3A + L3B Zwemmen  € 2 

  L4A + L4B  Zwemmen € 2 

21 dec. L1A + L1B Zwemmen € 2 

  L2A + L2B  Zwemmen € 2 

23 dec. L6A + L6B Zwemmen  € 2 

  Kerstmis in de klas  

24 dec. KS + LS 

Start van de kerstvakantie 
tot en met 8 januari 2017 

  


