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Dat Kerstmis
vreugdevol mag zijn
uitbundig en intens
in het vieren met wie je dierbaar is.

Dat de kerstvreugde
warm mag zijn
in het delen van overvloed
met wie dat nooit heeft.
Dan zal er plaats zijn
voor iedereen in Betlehem.

Dat Kerstmis
je dankbaar gelukkig maakt
om al wat goed was
om al wat we voor elkaar deden
en je zo vertrouwen geeft

De leerlingen van het vijfde leerjaar brachten op
donderdag 17 december kerstwensen naar de kerk.

dat veel nog kan en mag in het nieuwe jaar.

Het is een speciaal eindejaar,
met feest in eigen bubbel.
Namens het schoolbestuur
en het schoolteam wensen we
aan ieder een
VROLIJK KERSTMIS
en vooral een
GEZOND
VREUGDEVOL
NIEUW JAAR!

Wij verwelkomen op maandag 4 januari 2021 in de Bijtjesklas:
Kaat, Bent, Baptiste, Emiel en Remi.
Wij wensen hen heel veel ontdek– en speelplezier!

Thema ‘Licht en donker’ in de bijtjesklas
Twee weken in een donker klasje op ontdekking gaan, spelen, experimenteren, … Het was een hele belevenis zowel voor de kleuters als voor de juf. De kleuters hebben tijdens deze donkere dagen een boom
geschilderd met takken, een lichtje gemaakt, in een donker hoekje boekjes gekeken en gespeeld met
meegebrachte lichtjes, een kerstboom versierd met slingers en balletjes en nog veel meer…

We hebben er samen van genoten en in ons klasje werd het heel gezellig!

De verkoop van fotojaarkalenders bracht €1650 op.
Dankjewel voor de steun!

Famillienieuws
Overlijdens
Mevr. D. De Rop, schoonmoeder van juf Brigitte De Plus
Dhr. A. Van Loo, overgrootvader van Zito (L5A)
Dhr. Florent Scheire, grootvader van June (L6A)
Aan de familie van de overledenen bieden we ons christelijk medeleven aan.
We wensen hen veel sterkte toe!

10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten— in de lagere school
‘Wij geven ouders een plaats’
In de maand november werd in elke klas een gesprek gehouden over het feit of de kinderen weten bij
wie ze terecht kunnen als er iets niet OK is, zowel binnen de groep als daarbuiten. De kinderen schreven
toen in een ‘geluksbloem’ de personen bij wie ze denken terecht te kunnen.
Het thema van Welzijnszorg is dit jaar ‘Welkom in ons huis met een hart.’
Vertrekkend vanuit de geluksbloem en het thema van Welzijnszorg hebben we deze maand in een gesprek de kinderen laten aanvoelen wat het verschil is tussen een huis en een thuis. Ze hebben zelf nagedacht en verwoord hoe een huis een thuis wordt. Op die manier staan kinderen even stil bij het feit dat
een warme thuis niet altijd evident is en veel waardering verdient.
Ze kwamen ook tot de conclusie dat kinderen het dierbaarste bezit zijn van hun ouders. Het is belangrijk
dat kinderen op een gepaste manier leren praten over hun gevoelens zodat ze kunnen overbrengen wat
er in hen leeft. Ouders willen graag betrokken worden bij de leefwereld van hun kind(eren) en zijn een
belangrijke vertrouwenspersoon voor hen.
De kinderen kregen de opdracht om als bedanking een kaartje te schrijven voor hun lieve ouders bij wie
ze altijd terecht kunnen.
In de maand januari stellen we de volgende bouwsteen centraal:
‘Wij praten over onze gevoelens en leren onze grenzen kennen’

Om te noteren
Medisch schooltoezicht op school - 1e leerjaar— vrijdag 12 februari 2021

De warmste muzikale maand van Sint-Denijs
De leerlingen konden hun favoriete songs aanvragen waarbij een bijdrage van €0,5 geschonken werd aan
Rode Neuzen. DJ Floris en DJ Nathan brachten zo de voorbije maand elke middag extra sfeer op de speelplaats.
De Rode Neuzenactie stond in het teken van onze speelplaats en bracht €115 op.

Dankjewel Sint en Piet
Na een heuse pietenspeurtocht op school werden de kinderen
beloond met heel wat geschenken!
De leerlingen van het 2e tot 6e leerjaar kregen al schaak– en damstukken voor de nieuwe speelplaats.

Silke Smorgens winnaar 8ste Jeugdpoëzieprijs Melopee

De jaarlijkse jeugdpoëzieprijs had deze keer Klankkleur als thema. 244 leerlingen
uit het vijfde en zesde leerjaar van alle scholen in Laarne en Kalken penden hun
mooiste gedicht en bijpassende illustratie neer na workshops rond poëzie en
vormgeving. De resultaten waren prachtig!
Het was voor de vijfkoppige jury niet eenvoudig om 21 gedichten en 1 winnaar te
selecteren. Uiteindelijk kwam Silke Smorgens van 6B uit VBS Sint-Denijs in Kalken
met het gedicht Mijn lied als winnaar uit de bus.
Omwille van de huidige coronamaatregelen was het niet mogelijk om een fysieke prijsuitreiking te organiseren. Er was echter wel een digitaal alternatief. Alle klassen die deelnamen, kregen een filmpje toegestuurd waarin Ridder Kasper als mascotte van een Kindvriendelijk Laarne de prijsuitreiking presenteerde.
Deze digitale prijsuitreiking had dezelfde ingrediënten als de fysieke: een toespraak van de schepen van
jeugd, een juryverslag en de bekendmaking van de genomineerde gedichten en de winnaar. Het filmpje
werd in alle klassen op vrijdag 11 december rond 13.30 uur getoond. De leerlingen konden tijdens het
kijken genieten van een hapje en een drankje. Voor iedere deelnemer was er een attentie. De genomineerden en winnaar ontvingen een extra prijs.

Info buitenschoolse opvang
Het lokaal bestuur nam vorige week enkele beslissingen naar het IBO toe:
De’ vakantieopvang IBO’ voor de komende kerstvakantie zal worden georganiseerd in de opvanglocaties zelf. Deze keer niet op de scholen. We blijven alle coronamaatregelen toepassen zoals voorheen.
Vanaf 4 januari 2021 start de buitenschoolse opvang voor gezinnen die nood hebben aan voor- en
naschoolse opvang in het IBO op in de opvanglocaties zelf. Dus de kinderen vanuit alle scholen zijn
opnieuw welkom in het IBO. Ook hier blijven de coronamaatregelen binnen onze werking gelden.
We blijven de coronatoestanden op de voet volgen, en als we opnieuw moeten schakelen dan wordt ieder op de hoogte gebracht.

Kalender januari 2021
Kerstvakantie van 21 december 2020 tot en met 03 januari 2021
Maandag

4

KS

Instap peuters

Woensdag

6

KS
L2

Driekoningentochtje langs rusthuis.
Zwemmen

€ 4,5

L3

Zwemmen

€ 4,5

Vrijdag

8

Maandag

11

Dinsdag

12

Werkgroep speelplaats lagere school
K3, L4

Bib

GEEN STUDIE - Personeelsvergadering
Woensdag

13

L1

Zwemmen

€ 4,5

Donderdag

14

Maandag

18

Woensdag

20

L2

Zwemmen

€ 4,5

Vrijdag

22

L3

Zwemmen

€ 4,5

Woensdag

27

L1

Zwemmen

€ 4,5

Zaterdag

30

KS

Opendeurdag kleuterschool—lagere school

Oudercomité
Start schoolproject ‘de 4 natuurelementen’ (aarde,water,lucht,vuur)

BENIEUWD NAAR ONZE SCHOOL?
ZATERDAG 30 JANUARI 2021
TUSSEN 9U. EN 12U. - IN GEZINSBUBBEL

SNUFFELMOMENT IN KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL
VOOR OUDERS MET KIND(EREN) GEBOREN IN 2019
OM ALLES CORONAPROOF TE LATEN VERLOPEN, VRAGEN WE OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VIA HET
SECRETARIAAT (secretariaat@sintdenijs.be) OF DE DIRECTEUR (directie@sintdenijs.be)

