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 Winterperiode 

Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet 

verloren kunnen gaan! 

Ook fietshelm, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen a.u.b. 

 

 Fietslichtactie 

Tijdens de wintermaanden stellen we veilige fietsers in de kijker!  Met de hulp van de 

oudervereniging en de leerkrachten worden ’s morgens alle binnenkomende fietsen 

gecontroleerd op goed functionerende lichten. 

Wie gedurende de week van ma. 28 november tot vr. 2 december 2016 goed in orde is, 

mag daarvoor een beloning verwachten! 

 

 Ketnet Koekenbak 

De tijd vliegt! Het schooljaar is goed op gang getrokken en stilaan kijken we uit naar de 

“warmste periode” van het jaar. Ook wij als school doen mee aan de grote “Koekenbak” in het 

kader van Music for Life van Studio Brussel, in samenwerking met Ketnet.  

Gedurende de week voor de kerstvakantie gaan wij met elke klas koekjes bakken om die 

nadien te verkopen voor een goed doel. Als goed doel hebben wij gekozen om de Cliniclowns 

te steunen.  

Tijdens onze groots opgezette koekenbak is het de bedoeling dat er elke dag, behalve vrijdag, 

koekjes worden gebakken door enkele klassen. Deze koekjes worden dan op het einde van 

de schooldag onmiddellijk te koop aangeboden. Op voorhand zal u een schema meekrijgen 

wanneer welke klas koekjes bakt. Zo krijgt u de kans om de koekjes van uw kind te kopen. 

Ook zal u de mogelijkheid hebben om een vrije gift te doen, indien gewenst.  

De overgebleven zakjes met koeken worden op het oudercontact nog verder te koop 

aangeboden.  

Voor deze koekenbak kunnen we natuurlijk enkele helpende handen gebruiken van 

bereidwillige ouders, grootouders, ... Hiervoor zal nog een aparte brief volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ophaling klein elektronisch afval - Recyca 

Met onze school nemen wij al enkele jaren deel aan de scholenwedstrijd van Recyca. Denk 

maar aan de inzameling van lege inktpatronen. Dit jaar gaan we echter een stapje verder. 

Gedurende één week trachten we met onze school zo veel mogelijk klein elektronisch afval in 

te zamelen. Op deze manier willen we graag meedingen naar één van de prachtige prijzen 

van Baert die Recyca wegschenkt. 

Daar kunnen we natuurlijk wat hulp bij gebruiken. Breng samen met je familie en vrienden zo 

veel mogelijk klein elektronisch afval naar school en deponeer het in de inzameldozen. De 

inzamelweek loopt van maandag 9 januari tot vrijdag 13 januari. Meer uitleg over wat je 

juist allemaal mag binnen brengen volgt nog in een aparte brief. In tussentijd zijn lege 

inktcartridges nog meer dan welkom. 

 

 Zingen voor Rode Neuzendag 

Op donderdag 24 november 2016 organiseerde de buitenschoolse kinderopvang “Het 

Speelnest” een zangmarathon ten voordele van “Rode Neuzendag”.  Deze actie liep van 

6.30u tot 18.30u.  Dit betekende concreet dat er 12 u. non-stop gezongen werd zonder pauze. 

Onze school besloot deze actie te steunen door met alle leerlingen van de lagere school een 

halfuurtje te gaan zingen op het overdekte podium.  We zongen de liedjes uit de musical “Het 

land van Kwien”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 
 Instapdag IK-klas 

- Op wo. 7 december 2016 mogen 2,5-jarige kleuters met hun ouders een kijkje komen 

nemen in de klas van juf An van 11 u. tot 12 u. 

 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr. 2 december 2016: Sinterklaas en Zwarte Piet op school in de  

                                              namiddag.   

 

 Zwembeurten 

 

di. 6 december 2016 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 7 december 2016  IK + 3-jarigen 

 

 Aanpassing nieuwsbrief november 2016 

Onze 4 en 5-jarige kleuters brengen op di. 29 november 2016 een bezoek aan de 
             “Spiekpietjes Expo” te Antwerpen.  De kostprijs voor deze uitstap bedraagt 3 euro en wordt  
             verrekend via de schoolrekening van november - december 2016. 

 

 Reservekledij 

Met de herfst en komende winter in gedachten zijn wij op zoek naar reservekleding.  Vooral 

broeken, sokken en ondergoed is erg welkom (maten 98 tot 128). 

Alvast bedankt! 

 

 Kerstviering  

Alle kleuters vieren samen kerstfeest op school op vr. 23 december 2016 in de voormiddag. 

 

 Schoolreissparen 

Voor de maand december wordt het schoolreissparen van de leerlingen van de lagere school 

gesponsord door de oudervereniging.  De sponsoring voor de kleuters gebeurt rechtstreeks bij 

de afrekening van de schoolreis in mei, waarvoor oprechte dank! 

 

 Oudercontact  

De ouders van de kleuters van IK, KA, KB en KC hebben de mogelijkheid tot een individueel 

gesprek met de klasleerkracht op hetzelfde moment dat de rapportbesprekingen van de 

lagere school doorgaan, nl. do. 22 december 2016 tussen 16 u. en 19 u.   

Voor de klassen KB en KC wordt nog een extra moment voorzien op vr. 16 december 2016 

tussen 16 u. en 18 u. 

Op do. 22 december 2016 is de school ondergedompeld in de kerstsfeer.  Indien de kleuters 

meekomen, vragen wij met aandrang om hen niet alleen op de speelplaats te laten.  Zij blijven 

steeds onder toezicht van de ouders.   

U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr. 2 december 2016: Sinterklaas en Zwarte Piet op school in de  

                                              namiddag.   

- do. 8 december 2016: De leerlingen van het 6
e
 leerjaar bezoeken het museum  

                                              “Wuyts - Van Campen” te Lier.                                                 

- ma. 19 december 2016: De leerlingen van het 3
e
 leerjaar brengen een  

                                              bezoek aan het “Suske en Wiske museum” te  

                                              Kalmthout.   

                                              Kostprijs:4 euro. 

 Sportactiviteiten 

- di. 6 december 2016: De leerlingen van het 1
e
 leerjaar nemen deel aan de  

                                              SVS-activiteit  “Kronkeldiedoe” te Mechelen.   

                                              Kostprijs: 3,50 euro. 

- ma. 12 december 2016: De leerlingen van het 5
e
 leerjaar nemen deel aan de  

                                              SVS-activiteit “American Games” te Mechelen.   

                                              Kostprijs: 3 euro. 

 

 Zwembeurten 
 

vr. 2 december 2016 5
e
 lj. 

ma. 5 december 2016  4
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 13 december 2016 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 16 december 2016  3
e
 lj. + 5

e
 lj. 

 

 Aanpassing nieuwsbrief november 2016 

Voor deelname aan de “Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade 2016” in november, wordt  
             aan de leerlingen van het 6

e
 leerjaar een bijdrage gevraagd van 2 euro. 

 

 Kerstvieringen 

Alle leerlingen vieren samen kerstfeest in hun klas op vr. 23 december 2016. 

 

 Schoolreissparen 

Voor de maand december wordt het schoolreissparen van de leerlingen van de lagere school 

gesponsord door de oudervereniging, waarvoor oprechte dank! 

 

 Middagsporten 

De trefbalcompetities werden in oktober en november gespeeld vanaf het 3
e
 leerjaar.  We 

wachten op de laatste match om de winnaars bekend te maken.  Alvast bedankt, meester 

Tom, juf Joke en juf Liesl om deze wedstrijden te fluiten! 

 

 Toetsen 

In de periode van  do. 7 december  t.e.m. di. 20 december 2016 zullen de toetsen afgenomen 

worden in het 6
e
 leerjaar om onze leerlingen te evalueren.   

De toetsen van de leerlingen van het 1
e
 tot en met het 5

e
 leerjaar worden verspreid 

afgenomen in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie. 

 

 Oudercontact – rapportbesprekingen 

U wordt uitgenodigd om het rapport van uw zoon/dochter te komen bespreken met de 

klasleerkracht van uw kind op do. 22 december vanaf 16 u. 

Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer.  Indien de leerlingen 

meekomen, vragen wij met aandrang om hen niet alleen op de speelplaats te laten.  Zij blijven 

steeds onder toezicht van de ouders.   

U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook. 

 
Heidi Dils       Het schoolteam  
directeur 


