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EDITIE NOVEMBER - DECEMBER 2018 (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.)
Sint

Wist je dat…

Onze kinderen op school moeten weer braaf
geweest zijn want de Sint was op vrijdag 9
november van de partij.

… er op 16 november opnieuw een wijnproeverij
georganiseerd werd door ons oudercomité? Lekkere
wijnen werden geproefd! Verschillende flessen
vlogen over de toonbank.

Deze keer hadden we sporen gezien in de gang en
ontdekten we dat de Sint achteraan met zijn paard
en de pieten zat te rusten na een vermoeiende en
lange wandeling.
Er werden opnieuw prachtige optredens gegeven.
De Sint heeft er enorm van genoten. Buiten onze
houten huisjes had de heilige man ook weer
gezorgd voor een lekker zakje chocolade! 😊

… er weer heel veel mama’s, papa’s, oma’s en
opa’s zijn komen voorlezen tijdens de
voorleesweek? We vinden het altijd leuk wanneer
er ouders e.d. komen helpen om er een fijn en
leerrijk project van te maken! Bedankt aan alle
voorlezers!!!

… onze “soep op de stoep” – actie dit jaar
georganiseerd werd ten voordele van “Rode
neuzendag”? Onze opbrengst was 892 euro (‘rode
neuzen – verkoop inbegrepen)!
… we een bronzen medaille gewonnen hebben van
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) voor al
onze inspanningen voor de verkeersveiligheid?
… we sinds 13 december een charter tegen
kansarmoede ondertekend hebben met alle
Opwijkse scholen?
… het oudercomité ook een kersthappening
organiseert vanavond en dat er heerlijkheden
over de toonbank gaan vliegen.
Van harte welkom vanaf 15u30!

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

Uitstap derde graad naar de Westhoek
Dinsdag 13 november een doodgewone ochtend ...
of niet? De leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar vertrokken richting Diksmuide om er de
Ijzertoren en Dodengang te bezoeken. Na een klim
van 84 meter (gelukkig met de lift) werden we
even stil van het prachtige uitzicht van boven op
de toren. Nadien begonnen we aan de afdaling met
de trap. Op elke verdieping ontdekten we mooie
foto’ s, schrikwekkende beelden en interessante
teksten. Na het bezoek aan de Ijzertoren
bezochten we de Dodengang. In de namiddag stond
ook nog een bezoek aan de Menenpoort te Ieper op
de planning. En om in schoonheid af te sluiten
brachten we nog een kort bezoek aan Tyne Cot,
het grootste Britse kerkhof. Moe maar voldaan van
deze indrukwekkende dag reden we terug naar
school.

Schaatsen
Schaatsen, schefferen of schofferdouinen,
Op dinsdag 18 december kregen de kinderen van
1,2 en 3 een gratis lift richting Lebbeke. De
kinderen van 4,5,6 warmden zich op door per fiets
de ijspiste tegemoet te rijden. En of het leuk was!
Na de inspanning kwam er ook wat ontspanning. De
wolkjes van koude adem werden vervangen door
wolken van dampende chocolademelk. Zalig! Moe
maar voldaan reden we naar de school terug. Bij
de fietsers lag het tempo wel wat lager, maar we
hebben de finish zonder kleerscheuren bereikt.
( Met dank aan alle extra begeleiders. )

“Grootouders - feest” kleuterschool
Niet minder dan 217 grootouders hadden zich
ingeschreven om mee te komen vieren met hun
kleinkind.
Alles stond in teken van de “liefde”. Meer bepaald
over de liefde tussen de kindjes en hun allerliefste
grootouders.
De optredens gingen door in de kerk van
Nijverseel. Wat een prachtig decor! Naderhand
konden we gaan genieten van een stukje cake en
een heerlijke koffie.

Pantoffeldag

Uiteindelijk hadden de kindjes ook nog prachtige
geschenkjes geknutseld!

Gastvrij dat we zijn als school mocht iedereen op
zijn “pantoffels” komen.
Allerhande kleuren en vormen en stoffen waren er
bij: iets als wollen sokken, sloefen in de vorm van
dieren, …

Wat een fijne namiddag was dat…!?
Zie ook filmpje:
http://tluikertje.be/onewebmedia/
Filmpjes1819/Grootouderfeest.mp4

Op 20 december was het zover: Onze pantoffeldag.
Wat is er leuker dan een huiselijke gezelligheid
creëren?

Sommigen konden zelfs met hun sletsen aan
genieten van een leuke film.
Gezelligheid troef!

JANUARI – FEBRUARI 2019 (Wat

na deze nieuwsbrief nog moet komen.)

Voor in de agenda van deze maanden:
! Maandag 07/01/2019 = start tweede trimester
! Woensdag 30/01/2019 = pedagogische studiedag
De juffen en meesters moeten vergaderen, maar
de kinderen kunnen genieten van een vrije dag!
Eetfestijn
Iedereen is van harte uitgenodigd op
het eetfestijn van het oudercomité.
Dit zal doorgaan op zaterdag 2 en
Zondag 3 februari 2019 in de parochiezaal van
Droeshout. Meer info volgt nog….
! Op maandag 4 februari 2019 krijgen jullie er dan
een facultatieve verlofdag bovenop! 😊

Carnaval
Eigenlijk lopen we voorop op de feiten (maart); we
vieren carnaval op vrijdag 1 maart 2019.
Alle klassen (behalve peuters en 1e kleuterklas)
gaan dit jaar meevieren in Opwijk centrum met de
andere Opwijkse scholen!

Skivakantie
Van 2 tot 9 maart 2019 zijn onze
5e en 6e - klassers op skivakantie.
Wildschönau here we come!
Maar eerst….
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