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Hoopvol uitkijken naar Kerstmis
zoals zwangere ouders
naar de geboorte van hun kind.
Hoop is als een duimpje
een vinger
een handpalm klein,
maar met zorg gedragen en gewiegd
als levend verlangen groot.
Vier handen op één buik
om durf, moed, geloof en vertrouwen te geven
dat hoop leven doet, dat hoop leven wordt.
Zolang er hoop is,
is er leven
zolang er leven is,
is er hoop,
handenvol hoop.
Kathleen Boedt

Infoavond Bijtjesklas—Beertjesklas—17 december om 19.30
De ouders van de peuters die starten na nieuwjaar en de daarop volgende instapmomenten in schooljaar ‘19-’20, worden uitgenodigd voor een infoavond over de klaswerking in de
Bijtjesklas.
De ouders van kleuters uit de Beertjesklas worden eveneens op 17 december om
19.30 uitgenodigd voor een infomoment.
De juffen en de directeur verwelkomen jullie graag!

Drukke tijden in het eerste leerjaar …
We begonnen november op onze blote voeten: onze geluksvogel Nandoe
leerde ons al onze zintuigen te gebruiken om gelukkig te zijn.

November, traditioneel zetten we onze grootouders even in de kijker om
hen te bedanken voor alles wat ze
voor ons doen. En daarvoor verdienen
ze een lach, een knuffel en een zoen.

Dan was het voorleesweek: de kinderen van het vierde leerjaar kwamen verschillende prentenboeken
voorlezen in het eerste leerjaar. Knap gedaan.
En de juffen en meesters gingen eens voorlezen in een andere klas.
Spannend!

Meester Bram gaf ons ook onze eerste computerles: we typen nu al woordjes.

Ook Viktor met zijn goedgevoelmachine kwam langs op onze
school.
Wij willen gaan voor ‘groen’ ( zorg voor anderen, eerlijk zijn) en
niet voor ‘rood’ (pesten, liegen, ruzie maken).

En deze week wordt een lekkere week: de week van de smaak.
In het eerste leerjaar gaan we allerlei gezonde voedingswaren proeven, smaken vergelijken, nieuwe producten leren kennen.
We starten de week met een stevige havermoutpap , we bereiden een fruitsla met heel veel soorten
fruit, we proeven allerlei soorten melk, van de koe maar ook plantaardige melk en bereiden daar pudding
van, we proeven ook verschillende soorten bruin- en granenbrood en kaas en we maken yoghurt met
granola.
En dan kijken we uit naar december, de feestmaand.
Onze brief voor de sint die is al lang verstuurd, onze verwachtingen liggen hoog.
We kijken uit naar zijn komst op school en thuis.
En dan is het tijd voor de kerstboom, met gezellige lichtjes en de nieuwjaarsbrief
die we zelf schrijven dit keer.
We wensen iedereen een fijn, gezellig eindejaar en wij genieten dan van de kerstvakantie!
Groetjes van de kinderen van het eerste leerjaar en juf Brigitte.

Rode Neuzen Actie — WINTERFAIR
De eerste editie van Winterfair ging door op 10 november. Het was een stralende herfstdag. Heel wat
mensen zakten af naar de Husseveldestraat. Winterfair was een heus succes!
Dankzij de onbaatzuchtige inzet van heel wat medewerkers kan aan elke school €2135 overhandigd worden. Met de ontvangst van dit bedrag realiseren we de inrichting van een snoezelruimte.
Aan de organisatoren en medewerkers willen het schoolteam en alle kinderen een dikke dankjewel zeggen.

Grootouders op bezoek in de dolfijnenklas
Maandagvoormiddag 25 november kwamen de grootouders op bezoek. In de refter werden ze onthaald
door mevrouw directeur. Daarna namen de kleuters hun grootouders mee naar de klas bij juf Brigitte of
naar de turnzaal bij juf Els en juf Elisa.
In de klas zongen de kleuters alle liedjes en droegen ze de versjes voor die ze tot nu toe geleerd hebben.
Daarna werden er ook bewegingsliedjes gezongen waarbij de grootouders konden meedoen.
Aangezien er ook al Franse taalinitiatie gegeven wordt, hebben we samen naar een verhaaltje en liedje
geluisterd. Tot slot mocht elk kleuter één grootouder uitkiezen om te dansen op het liedje dat ze leerden
voor de grootouders.
Rood geel blauw wat hou ik veel van jou!
Geel paars groen geef mij nu vlug een zoen!
En als ik later groot ben,
En als ik later groot ben,
Rood geel blauw dan dans ik nog met jou!

In de turnzaal konden de grootouders zien hoe hun kleinkind ‘schrijfdans’ krijgt. De kleuters leerden krullen en andere schrijfpatronen tekenen.
Na de tweede sessie konden de grootouders koffie drinken in de refter terwijl de kleuters op de speelplaats speelden. Daarna konden ze nog even afscheid nemen en met de zelfgemaakte wenskaarten gingen ze tevreden terug naar huis.

Uitstap naar Gent
We vertrokken met de twee vijfde leerjaren om 8.45 uur met de bus naar Gent.
Daar gingen we naar het museum het STAM (STAdsMuseum) en we kregen er een leerrijke rondleiding.
We leerden er over de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gent. Er was een grote plattegrond
van Gent waarop we mochten wandelen!
Er stonden computers waarop we konden zien hoe Gent er vroeger uitzag en nu. De gids vertelde ons ook
veel over de zusters en waar ze woonden. We zagen oude boeken, voorwerpen en wapens van vroeger.
Op het einde konden we met Lego de torens van Gent nabouwen.
’s Middag aten we onze boterhammen op in de tuin van het STAM.
In de namiddag gingen we naar het centrum van de stad.
Daar heeft de opa van Lander ons een rondleiding gegeven. Hij gaf ons een blad met meerkeuzevragen
die we moesten beantwoorden.
We hebben veel mooie dingen gezien en veel bijgeleerd!
Toen zijn we met de bus terug naar huis gereden.
Lotte D.T. uit 5A

Koekenverkoop Oudercomité
Bij deze editie van de koekenverkoop werden maar liefst 596 Lotuspakketten verkocht. De verkoop van
de pakketten zorgt voor een winst van €2291. Kato Van de Vijver verkocht 23 pakketten en benaderde
het dichtst de schiftingsvraag.
Dankjewel aan ieder die de werking van het oudercomité en school op deze manier steunde!

Oog voor Lekkers
Net zoals de voorgaande deelname aan de actie Oog voor Lekkers vinden we het ook deze keer zeer zinvol om 10 weken wekelijks een stuk fruit te kunnen aanbieden en kinderen zo te laten kennismaken
(proeven en genieten) van een brede waaier aan fruit. We zijn blij dat
een aantal kinderen ondertussen al meer soorten fruit willen eten.
De kinderen krijgen gedurende de komende drie weken nog 3 stukken
fruit aangeboden, nl. kiwi, clementine en peer.
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Dinsdag

3

3K, 2L, 3L, 4LB, 6L

Bib

Woensdag

4

3K
3L

Stagiaire Femke in de klas
Zwemmen

€ 4,5

Werkgroep speelplaats— 19.30
Donderdag

5

3K

Stagiaire Femke in de klas
Dactylo

Vrijdag

6

KS, LS
4LA, 5LA

Feest van de Sint
Bib

Maandag

9

3L, 4L, 5L, 6L

GEEN STUDIEwegens personeelsvergadering

Dinsdag

10

LS

Adventsviering in de kerk

Woensdag

11

2L, 6LB

Zwemmen

Donderdag

12

Vrijdag

13

---------------------

€ 4,5

Oudercomité— 20.00u.
3L

Lunch in de klas

4L

Zwemmen

€ 4,5

--------------------Maandag

16

Dinsdag

17

Dactylo
K1

Infoavond voor ouders van kinderen die na
Nieuwjaar overstappen naar de Beertjesklas of
starten in de Bijtjesklas

Woensdag

18

3L

Zwemmen

Donderdag

19

1KA/B

Kerstfeestje in de klas
Dactylo

Vrijdag

20

LS

Rapport 2

KERSTVAKANTIE

€ 4,5

