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Sint
Maandag na de herfstvakantie was er groot nieuws!
De Sint was nog niet vertrokken naar Spanje maar
had speciaal door de verlengde herfstvakantie
beslist om even langer te blijven.
Daardoor moest hij getest worden op corona en
dreigde hij nog te laat te komen ook. Gelukkig
brachten ze de heilige man met de ambulance.
Alsof dat nog niet genoeg was, bleken de Pieten
spoorloos te zijn want zij hadden heel veel schrik
voor corona. Plots kwamen er geluiden van op het
dak. Daar hadden ze zich veilig verstopt! Snel
werden ze met een ladder van het dak gehaald en
konden we nog genieten van een gezellig “Sint –
feest”, zij het met afstand van mekaar!

Wist je dat…
… de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s niet konden
komen voorlezen tijdens de voorleesweek? Maar
dat “dokter Van Roenst” ons een voorschrift gaf
om zoveel als mogelijk voor te lezen aan mekaar;
thuis en in de klas?

… we voor het derde jaar op rij een bronzen
medaille gewonnen hebben van VSV (Vlaamse
Stichting Verkeerskunde) voor al onze inspanningen
voor de verkeersveiligheid? En ik heb ook horen
waaien dat we volgend jaar wellicht ‘goud’
verdienen!
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… er verschillende jaarlijkse ‘december’
activiteiten niet konden doorgaan of anders
werden aangepakt (door corona):
•
De toneeltjes van ons project van
Welzijnszorg die altijd gespeeld worden bij de
start van de advent, werden gefilmd voor alle
klassen om zo te bekijken.
Vb.https://www.youtube.com/watch?v=rUG9
W39OxEA&feature=youtu.be
•
De kleuters werkten rond het thema
grootouders. Ze werden verrast door hun
kapoenen en ze ontvingen ook een kaart met
een versje.
•

Onze Hikibe (kinderraad) zorgde voor een kerstsfeer
van jewelste op school. Er werden ook tekeningen
en kaartjes gemaakt voor de woonzorgcentra van
Opwijk. Ook zij mogen in deze moeilijke situatie en
voor kerstmis eens in de bloemetjes gezet worden!
De jaarlijkse kerstviering en de kersfeestjes werden
in de klas gevierd.
Onze kersthappening werd wel een jaartje
doorgeschoven.

… Gérard, de kleurentovenaar al langs kwam voor
de voorbije maanden en kleuren. Daardoor zien
onze juffen en meesters er al kleurrijker uit!
In januari en februari staan de volgende kleuren op
het programma. (zie verder)

JANUARI – FEBRUARI 2021 (Wat na deze nieuwsbrief hopelijk nog moet komen.)
Voor in de agenda van deze maanden:
! Maandag 04/01/2021 = start tweede trimester
! Op vrijdag 29/01/2021 krijgen jullie er dan een
facultatieve verlofdag bovenop!
Eetfestijn
Iedereen is van harte uitgenodigd op
het eetfestijn van het oudercomité.
Dit zal doorgaan op zaterdag 6 en
zondag 7 februari 2021. Het werd een
afhaalformule, we weten allen waarom
Bestellingen zijn nu al mogelijk via een link op de
schoolwebsite. Smakelijk!
! Van 8 tot 12/02/2021 is de jaarlijkse “Week
tegen pesten”: meer info volgt…
Welke “kleuren” en thema’s staan de komende
maanden in de kijker binnen ons jaarthema?
JANUARI

FEBRUARI

Wat kan er hopelijk nog doorgaan, maar moeten
we nog bekijken op haalbaarheid of “corona –
proof” maken:
… Zwemmen: vanaf 04/01 zal L1,2 en 4 gaan zwemmen.
Andere vooropgestelde data: 18/01 + 01 en 22/02 +
08/03.
… Werkdagen voor de musical (decor en kledij) stonden
gepland op 9, 16 en 23 januari 2021, maar worden
wellicht doorgeschoven naar februari of maart! (na
eetfestijn)
… komende meespeeldagen op woensdagen voor
instappers: 27/01 – 10/02
…Carnaval = vrijdag 12 februari 2021?!
… Kleuternamiddag = zondag 28 februari 2021?!

Krokusvakantie
Van maandag 15 februari t.e.m. zondag 20 februari
2021.
Skivakantie
Werd door onze inrichtende macht verboden.
Alweer om de welbekende reden. Maar in 2022:
“Wildschönau, here we come again!”
Rapport 3 LS met oudercontacten
Woensdag 24 februari 2021
Musical op 28 en 29 mei 2021 GAAT DOOR!
In het beste geval organiseren we dit, “als
normaal” in de zaal met publiek. Indien dit niet
kan, organiseren we een “drive in bioscoop –
versie” waarbij je samen met de kinderen
in de wagen naar een opname op
groot scherm kan komen kijken!
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