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Sint 

Op vrijdag 10 november 2017 kwamen naar 

jaarlijkse gewoonte, Sint en Piet, alweer eens op 

bezoek. 

Ze kwamen aan in een prachtige wagen van onze 

buurman Francis, die hen was gaan oppikken! 

Bedankt Francis! 

Voorts startten ze met de uitleg van een leuk 
spelletje waarbij ze inspeelden op ons jaarthema: 
“Op zoek naar…”. Ze hadden nl. een schatkaart 
gemaakt waarop we terugvonden waar de “schat” 
met geschenkjes zou liggen. 
Daarvoor moesten we eerst het beste van onszelf 
geven om tips te krijgen en zo eerst die schatkaart 
te vinden.  
Elke klas had een leuk liedje, toneeltje of dansje 
in mekaar gestoken en de tips werden aan de muur 
in de turnzaal opgehangen. 
 
Het werd een prachtige namiddag! 
Alle tips werden verdiend, de schat werd gevonden 
en de geschenkjes werden uitgedeeld. 
Ook een zakje snoep en een mandarijntje werd 
onze kinderen toegestopt. Lekker!!! 
 

Hopelijk tot volgend jaar!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat…  

… er op 17 november opnieuw een wijnproeverij 

georganiseerd werd door ons oudercomité? Lekkere 

wijnen werden geproefd! Er gingen wel 370 flessen 

over de toonbank. 

… 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!!! 

 

 

 

 

 

 

… de kinderen van het 5e en 6e deelnamen aan een 

project rond ‘Pakistan’. Zo kwam er een spreker 

die kwam aantonen dat niet alle kinderen in de 

wereld het even makkelijk hebben dan ons!  

… de kinderen van het 4e leerjaar, een mooie 

modeshow in mekaar hadden gestoken voor de 

ganse school. Alles stond in het teken van ons land; 

België. Super – goed gedaan dames en heren!!! 

… het oudercomité ook een kersthappening 
organiseert vanavond en dat er heerlijkheden over 
de toonbank gaan vliegen. Tegelijkertijd houden 
we onze jaarlijkse “SOEP OP DE STOEP”. Bedankt 
om ons te steunen met de “Warmste soep”!  
Van harte welkom dus!!! 
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Omgekeerde dag 

In het kader van ons jaarthema “Op zoek naar…” 
spitsen we ons regelmatig toe op de talenten van 
de kinderen. 
 
Zo bedachten we een ludieke manier om na te 
gaan welke talenten we nog allemaal in ons 
hebben: een “omgekeerde dag”. 
Enkele leuke zaken in een notendop: 

- We gingen achteruit in de rij naar binnen. 
- De juf luisterde naar een kind dat moest 

lesgeven. 
- Kleuterleidsters en leerkrachten lager 

onderwijs wisselden eens. 
- We eindigden onze dag met het onthaal. 
- We zaten omgekeerd op onze stoelen. 
- … 

Het werd vooral een leuke en aangename ervaring! 
 

 

 

 

 

 
 
 
             
             Grootouders - feest  
 
Filmpje 
http://tluikertje.be/onewebmedia/Filmpjes1718/
Waar%20zijn%20de%20handjes.mp4 
 

 
 
Mooimakers 
In ons actieplan van “Mooimakers” staan een 
aantal zaken die we wensen te verwezenlijken. 
Eén van die zaken is afval beperken door het 
invoeren van (verplichte) brooddozen, drinkbussen 
en koekjesdozen. Indien jullie bewust aankopen 
doen, kunnen jullie de afval thuis evenzeer 
beperken!       Ingangsdatum  8 januari 2018. 
 
 
Inschrijvingen broers / zussen 
Vanwege de voorrangsregeling kan je  
vanaf 8 januari 2018, uw kind, geboren  
in 2016, komen inschrijven, indien u  
reeds een kind heeft op onze school! 
 

“Grootouders - feest” kleuterschool  

Het grootouders - feest stond in het teken van ons 

jaarthema “Op zoek naar…” (alweer )!   

Het verhaaltje: 
‘Onze Jean’ kreeg een heus verrassingsfeest 
vanwege zijn pensioen. Tijdens dit feest ging zijn 
vrouw, Marie, mee op zoek naar hobby’s voor op 
zijn “oude dag”.  
Op maandag zouden ze gaan fitnessen. De 
peutertjes gaven hier een mooie demonstratie van.  
Van dinsdag tot vrijdag zouden ze een boot huren 
om te gaan varen met de kids van de eerste 
kleuterklas. 
Op zondag had Jean zich reeds ingeschreven in de 
kaartersclub. Het gezegde ‘liefde is een kaartspel’ 
werd prachtig naar voor gebracht door onze 
kleuters van de tweede kleuterklas.  
Marie vond toch dat ze, af en toe op zaterdag, 
samen met de kleinkinderen naar zee konden gaan 
als heuse ‘frigobox – toeristen’. Daar kwamen de 
“derdekleuterklassers” met hun frigobox... 
Zo geraakte de week van Jean volledig gevuld!  

Naderhand werden er nog prachtige gedichtjes 

gebracht en nogmaals samen gefeest. Er werden 

nog mooie geschenken uitgedeeld aan de ‘echte’ 

oma’s en opa’s. Het werd dus een fantastische” 

namiddag! 

Verbouwingen / Verkeersveiligheid 
Onze aannemer is volop gestart met de werken 
(zoals jullie reeds weten). Ik wou nogmaals 
herhalen dat er regelmatig foto’s belanden op de 
schoolwebsite (“NIEUWBOUW”) en de 
facebookpagina van de school. We houden jullie 
ondertussen ook op de hoogte van de 
ontwikkelingen hieromtrent. Ook wat de evolutie 
betreft van het dossier omtrent de 
‘verkeersveiligheid’! 

 
Eetfestijn 
 
Eventjes herhalen dat jullie de beentjes onder 
tafel kunnen komen schuiven op 3 en 4 februari 
2018 tijdens het jaarlijks eetfestijn. Opgelet! Dit 
gaat door in Droeshout. Noteer het alvast in jullie 
agenda! 
 
Skivakantie 
 
Binnenkort vertrekken we met onze 5e en 6e – 
klassers op skivakantie! Naar jaarlijkse traditie 
vertrekken we op de eerste zaterdag van het 
krokusverlof = 10 februari 2018. Iedereen welkom 
om ons uit te komen wuiven! We zijn terug op 
zaterdag 18 februari 2018. 

JANUARI – FEBRUARI 2018 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 
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