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JANUARI - FEBRUARI 

 

Maandag 09/01 

Dinsdag 10/01 

Maandag 16/01 

Woensdag 18/01 

Woensdag 25/01 

Maandag 30/01 

Woensdag 01/02 

Donderdag 02/02 

Zat – en zondag 04-05/02 

Week 10 t.e.m. 17/02 

Zondag 12/02 

 
Maandag 13/02 

Woensdag 15/02 

 
Vrijdag 17/02 

Week 18 t.e.m. 25/02 

Week 20/02 t.e.m. 

26/02/2023 

Maandag 27/02 

INSTAPDAG 

VERGADERING OC 

ZWEMMEN 1-2-4 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

MEESPEELDAG 

ZWEMMEN 1-2-4 

INSTAPDAG 

VERGADERING OC 

EETFESTIJN (ook afhaal!) 

STIP IT WEEK 

EINDE DOORGEVEN 
BESTELLINGEN 

ZWEMMEN 1-2-4 

MEESPEELDAG 

RAPPORT 3 + OC LS 

KINDERCARNAVAL OPWIJK 

SKIVAKANTIE 5-6 

KROKUSVAKANTIE 

 
INSTAPDAG 

ZWEMMEN 1-2-4 

 

Onze maandkalenders zijn altijd het meest “up-to-date” ... 
 
 



VAN SINT TOT KERST 
 

Beste ouders, 
 

We hebben weer 2 spannende maanden achter de rug. 
 
Achter de schermen wordt nog steeds volop onderhandeld om aan onze extra speelplaats en de 
nieuwbouw te starten. (Ah ja, meester Jan, kijk maar naar het jaarthema!) 
Enkele kleine akkefietjes zorgen nog voor de nodige vertraging. 
 
In het 2e trimester zal er stilaan beweging komen op onze schoolsite. Eindelijk!  
Eerst verhuizen enkele klassen naar een ander lokaal en zullen we iets knusser bij mekaar moeten 
zitten, om achteraf te kunnen genieten van een extra speelplaats en een 1e verdiep op onze 
bestaande nieuwbouw. We leven op hoop! 

 

(verder in dit Open Luikje) 
 De Sint kwam op nogal spectaculaire manier langs terwijl we enkele weken pieten op 

overnachting hadden. 

 De kleuters kropen in de huid van clowns en acrobaten… 
 En met een aanloop in de adventsperiode wandelden we richting kerstperiode, met alle lichtjes 

vandien… 
 

Nu kunnen we genieten van de eindejaarsfeesten! 

meester Jan 

 
JAARTHEMA 

 

Elke maand wordt er in de klas een filmpje getoond van 
bouwmeester Bob en werfleider Ward. 
Ward is geen echte werfleider. Hij is een bevriend vlogger 
van Meester Jan. Meester Jan had hem gevraagd om leuke maand- 
opdrachten te bedenken en dat doet hij dan ook. 
Omdat Bob wijze lessen uit de bouw geeft, legt Ward de 
link naar de kinderen in de klas. NOVEMBER 

 
In november lag de focus op het “samenwerken”. Ward gaf aan alle klassen de opdracht om samen tot een boeiend en 
leuk toonmoment te komen voor de Sint en zijn Pieten. Samen weten en kunnen we altijd meer! 
(zie verder in     dit Open Luikje) 

 

In december stond vooral het ‘feesten’ in de kijker. 
Na een periode van hard werken, mag er eens ontspannen worden. 
Dus na een periode van toetsen en 2 maanden schoolwerk, wordt het tijd om onze 
successen eens te vieren. 

 
Wanneer kunnen we dit beter doen in de aanloop van de eindjaarsfeesten. 
“Van advent over Kerstmis tot Nieuwjaarke zoete….” 

(dus ook nieuwjaarsbrieven voorlezen is uiteindelijk een feest      ) DECEMBER 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer foto- en filmmateriaal vind je allemaal op onze schoolwebsite. 

Proficiat aan al onze sterren en de kleuterjuffen! 

De opbrengst van dit feest gaat rechtstreeks naar materiaal voor onze verschillende 

kleuterklassen. Volgend jaar zijn we er weer met een nieuwe “show”       

SINT 

Vóór de herfstvakantie kregen we al een eerste brief van de Sint. Hij had hulp nodig, want vanwege verbouwingen 
konden de Pieten niet in hun slaapplaatsen. Daarom vroeg hij of er 2 Pieten op onze school mochten overnachten. We 
zouden er geen last van hebben, want “ze zijn overdag toch gaan werken in het atelier”. Natuurlijk lieten we dit toe!  

In een 2e brief vroeg Sint – Maarten of er geen camera kon geplaatst worden. De Pieten leken overdag zo moe! Welke 
fratsen haalden die daar ‘s nachts toch allemaal uit? Natuurlijk lieten we dit toe! 
In een laatste brief na de vakantie bedankte de Sint ons en hij bezorgde ons de filmpjes van de Pieten. Wat hadden die toch 
wel wat kattenkwaad uitgehaald: klaspoppen gestolen, koekjes in bed gegeten, de ballen rondgegooid in de turnzaal, …. 
 
Op 10 november was het zover: de Sint kwam al liftend aan, want zijn paard was veel te moe van het slapen op de 
weide.        Ook aan de stallingen werd gewerkt! 
Op een heuse motor kwam hij aangereden. Een vriendelijke motard had hem een lift gegeven. 
Daar kwamen ook de Pieten aan die al naar de bakker waren geweest! 
 
En dan barstte het feest los in de turnzaal. Het maandthema was ‘samenwerken’, wat de klassen hadden moeten doen 
voor een leuk toonmoment voor de goede heilige man. De filmpjes zijn te zien op de schoolwebsite!  
 
We kregen nog chocolade en prachtige klasgeschenken. 
Hop naar volgend jaar nu! 

 
 
 
 

GROOTOUDERSFEEST 

In de maand december stond het thema, “Ik wil een feestje bouwen” centraal. 

Daarom hadden we een grootoudersfeest in petto om u tegen te zeggen! 

Onze kleuters kropen in de huid van clowns, acrobaten, jongleurs, leeuwen, paarden, ballerina’s en gewichtheffers. 

Circus ‘t Luikertje ontving maar liefst 204 grootouders, die allemaal genoten van onze prachtige acts. 

 



KORTNIEUWS 
 

Wisten jullie….. 

★ Uitstap Westhoek 
Dat de derde graad de Ijzertoren, de Dodengang, Tyncot Cemetary en de Menenpoort bezochten in het teken van de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog? Een lange, maar vooral leerrijke uitstap naar de Westhoek! 

★ Voorleesweek 
Dat er vele (groot)ouders kwamen voorlezen in onze klassen? Binnen enkele maanden (maart) start de jeugdboekenmaand. Ondertussen lezen we 

dagelijks een kwartiertje in de klas in onze favoriete leesteksten (boeken, kranten, strips, …). 

★ Quiz 
Dat er 16 ploegen startten aan de 2e editie van de Quiz van het oudercomité en dat de slimsten der ploegen “Fanclub Jody Bernal” was die       de winnaar 

van vorig jaar, “Kubelia”, nipt versloeg met 1 puntje verschil? 

★ Tekenfund 
Dat we onze webwinkeltjes van Tekenfund 3 weken hebben geopend met een opbrengst van meer dan 1100 Euro, ten voordele van onze 

bouwprojecten op school? 

★ Kerstviering en -happening 
Dat we op 23 december in de voormiddag een kerstviering hebben gehouden vanuit werkgroep pastoraal? Een prachtige viering met boeiende teksten, 

prachtige liederen en een intens bezinningsmoment? 

En dat we na schooltijd zullen klinken op Kerst tijdens de Kersthappening? Met dank aan ons oudercomité… 
★ MOS 
Dat er op onze school een MOS-groepje actief is = “Milieu Op School”?  
Dit schooljaar blijven we acties doen rond “zwerfvuil” en leggen we ook enkele 

accenten op ‘energiebesparende maatregelen’. 

 

★ HIKIBE = Hippe Kinder Bende 
Dat onze kinderraad al actief geweest is voor het jaarthema, maar evenzeer 

ideeën verzamelt voor het optimaliseren van onze schoolwerking? 

In het tweede trimester komen er zeker nog leuke initiatieven naar boven! 

 

VBS ‘t LUIKERTJE 
www.tluikertje.be 

 

http://www.tluikertje.be/

