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   Een nieuw jaar met nieuwe dromen, 

   alles krijgt een nieuwe kleur. 

   Een nieuw jaar met geluk, 

   tussen wat was en wat komt. 

   Kijk om je heen! 

   Vier wat nu is, 

   en zoek elk moment iets 

   ONVERGETELIJKS! 

 

   Het schoolbestuur en schoolteam 

   Wensen jullie allen  een 

   Zalige Kerst 

   en het allerbeste  

   in het nieuwe jaar 2020 ! 

   

Welkom op onze school! 

Na de kerstvakantie starten  Justin, Hera, Rune, Ellie, Xander en Remi in de  

Bijtjesklas. Wij wensen deze jongens en meisjes vele fijne belevingskansen toe! 

Een nieuw jaar dient zich aan. 

Wij wensen elkaar dan voornamelijk een goede gezondheid toe. 

Aan Saartje willen we heel speciaal meer dan het allerbeste toewensen voor een voor-

spoedig verloop van de stamceltransplantatie die midden januari voorzien is. 

Hou je sterk Saartje! 



Een klimaatvriendelijke school  

De leerlingenraad komt tijdens het schooljaar vijf keer samen. Vanaf het 4e leerjaar zetelen twee verte-

genwoordigers uit elke klas in de leerlingenraad. 

De klasafgevaardigden vertellen wat de klasgenoten ervaren bij wat goed loopt op onze school en ook 

wat minder goed loopt. Samen met de medeleerlingen in de leerlingenraad 

wordt daarna gezocht naar oplossingen.  

In november kwam het voorstel vanuit het 6e leerjaar om iets voor het milieu 

te doen, namelijk minder afval produceren door zoveel mogelijk hervulbare 

drinklessen te gebruiken en kraantjeswater te drinken in plaats van petflesjes 

mee te brengen. 

Bij de start van het nieuwe  jaar wensen we (leerlingen en schoolteam) samen 

met jullie, ouders, hier extra op in te zetten.  

Mogen we vragen om een hervulbare drinkfles mee te geven en deze te        

voorzien van de naam van uw kind? 

De speelplaats op de lagere school 

Op woensdag 4 december zat de werkgroep speelplaats opnieuw samen rond de tafel. De landschapsar-

chitecte stelde het plan voor.  We mogen wel stellen dat het een nieuw plan geworden is, waarbij toch 

nog alle elementen uit het eerste plan aanwezig zijn.                                                                                           

Het schoolteam en het oudercomité nemen nu even de tijd om nog bijsturingen te doen. We hopen te-

gen eind januari het plan te finaliseren. Ondertussen lopen ook reeds gesprekken voor de nodige materi-

alen.                                                                                                                                                                                     

We mogen fier zijn op de  fijne samenwerking tussen een gedreven, enthousiaste groep mensen  die ten 

volle gaan voor het realiseren van een groenere speelplaats. 

Op 30 december komt de werkgroep samen op de lagere school. Heb je zin om aan te sluiten?  

Je bent steeds welkom! 

Pizzaverkoop ten voordele van de speelplaats 

Vanaf vrijdag  3 januari start de pizzaverkoop. Bestellingen kunnen geplaatst worden tot 20 januari, via de 

schoolwebsite, of door het bestelbriefje af te geven op het secretariaat. 

De betalingen kunnen cash of via overschrijving gebeuren. 

De opbrengst van de pizzaverkoop willen we aanwenden voor de aankoop van speeltuigen op de nieuwe 

speelplaats. 

Familienieuws 

Is van ons heen gegaan 

Dhr. Marcel De Meyer, opa van Margot (vlinderklas). 

Aan de familie van de overledene willen we ons medeleven betuigen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie volgt meer info. 

Een dag in de Bijtjesklas… 

Graag neem ik, juf Miranda, jullie even mee naar de bijtjesklas. 

Wanneer de schoolbel gaat, gaan alle bijtjes op hun stipje staan. Om vervolgens samen met de juf naar de klas te 

stappen. Eerst doen we onze jassen uit en maken nadien onze boekentas zelf leeg. Iedereen is klaar? Dan gaan we 

naar de onthaalkring. 

We wensen iedereen een goede morgen met een liedje en een versje. De kalender vertelt ons welke dag het is. We 

kijken wie “kindje-van-de-dag” is en die mag dan als eerste taakje weervrouw of -man zijn. Hierna maken we het 

even stil en steken we ons kaarsje aan. Ons eerste begeleid bezoek aan de toiletten is al aangebroken… Rond 09.30 

is juf Anneke ook in onze klas aanwezig. Zij is de rechterhand van de juf. We zijn 1 team. 

Voor de speeltijd mogen de bijtjes in de gedifferentieerde hoeken spelen en mogen ze bij de klasjuf taal- en/of wis-

kundige oefeningen maken, al dan niet gekoppeld aan een artistiek tintje. Taal wordt gestimuleerd, de volledige 

dag door! 

Het fruitmoment doen we gezamenlijk aan tafel, gevolgd door een verplicht drinkmoment en opnieuw een toilet-

bezoek. De fruitdoosjes gaan in de boekentas en nadien doen de kinderen zelfstandig hun jas aan. Jassen dicht, 

muts rechtop, sjaal deftig geknoopt en wanten aan. En dan is het speeltijd. 

Na de speeltijd is er kans op dinsdag voor een fietsmoment en op vrijdag om in de zandbak te spelen. Wanneer het 

weer dit niet toelaat, zijn terug begeleide taal- en/of wiskundige activiteiten aan de orde. 

We hebben het geluk om in de klas boterhammen te nuttigen en een warme maaltijd te eten. Juf Anneke en ikzelf 

helpen de kleuters met het vullen van hun buikje. Boterhamdozen in de boekentas en dan…Rond 12.45u liggen de 

slaapvriendjes al in dromenland. De kinderen die niet meer slapen, gaan dan naar de speelplaats. Juf Anneke waakt 

en bewaart onze dromen. 

In de namiddag is er tijd om samen te spelen, werkjes af te werken en vooral te genieten. De slaapvriendjes wor-

den stilletjes aan wakker rond 14u, de laatste worden wakker gemaakt rond 14.15u. Aansluitend is er een koek- en 

drankmoment, gevolgd door een verplicht toiletbezoek. 

We vullen de boekentas en doen de jassen terug aan, deze keer met ons fluohesje! Want nu mogen we naar huis. 

Ik hoop dat je het fijn vond om nog even (met je gedachten) in de bijtjesklas te zijn.                                                    

Tot de volgende keer! Liefs, Juf Miranda en Juf Anneke! 

  We starten met … schaken na schooltijd 

Dit schooljaar breiden we het naschools aanbod uit met 

schaaklessen. 

We starten met 5 schaaklessen na de krokusvakantie. De 

lessen gaan telkens  op dinsdag door op de lagere school. 

We starten om 15.30u. en het einde is voorzien om 16.30u. 

Deelname aan de 5 sessies bedraagt €17,5. 

Er kunnen maximum 20 deelnemers inschrijven. 

Na de kerstvakantie krijgen de kinderen 

van het 3e en 4e leerjaar de gelegenheid 

om zich in te schrijven voor het schaken.  

Bij een positieve evaluatie zetten we na 

de paasvakantie de schaaklessen verder 

met 5 extra sessies. 



   

      

KALENDER JANUARI 2020 

 

 

Maandag  6     Instapmoment nieuwe peuters 

        Voorstelling geluksvogel Alba 

Dinsdag  7  3K, 2L,3L,5LB, 6L Bib 

    4L   Uitstap AZ Maria Middelares – Gent + museum   € 10 

Woensdag       8   2L, 6LA  Zwemmen        € 4,5 

Donderdag      9              Oudercomité 

Vrijdag 10  6L   Uitstap: Museum voor natuurwetenschappen  € 10 

    4L, 5LA  Bib 

    5L   Zwemmen        € 4,5  

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

Maandag 13  GEEN STUDIE  PERSONEELSVERGADERING  

Dinsdag 14  1L, 6L   Medisch onderzoek in CLB - Wetteren  

Woensdag 15  3L   Zwemmen        € 4,5 

Donderdag 16  4L   Medisch schooltoezicht op school   

       Schoolraad 

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

Woensdag 22  2L, 6LB  Zwemmen        € 4,5  

   

Vrijdag 24  4L   Zwemmen        € 4,5 

Zaterdag 25     Nieuwjaarsetentje oudercomité 

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

Maandag 27  3K   Proefkoffer in de klas  

Dinsdag 28  3L   Zwemmen        € 4,5  

Woensdag 29  6L   Scholenbezoek Sint-Jozef 

Donderdag 30  6L   MEGA-project  

Vrijdag 31  GEEN  SCHOOL  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 


