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Dag beste ouders
Het einde van het eerste trimester. Het einde van een jaar dat weerom bepaald werd door corona.
Vooral de laatste weken kwam Covid-19 dieper als ooit ervoor in onze school. Ouders, leerkrachten en
kinderen werden ziek of moesten in quarantaine. Iedereen moest een tandje bijsteken. We hebben erg
ons best gedaan om met vallen en opstaan een antwoord te bieden aan zaken waarmee we geen
ervaring hadden. Gelukkig hebben we kunnen rekenen op ieders inzet en op uw solidariteit. Dank
daarvoor.
Ik wens u in naam van het ganse team een vreugdevolle kersttijd en een gezond 2022.
Ronny Das, Directeur BSA
Kerstwens:
De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur.
De bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur.
Want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.
A.V.W.

Ik wens u allen een vreugdevolle kersttijd en
een gezond 2022.
Start 2de trimester

Zoals de richtlijnen nu zijn, komen de kinderen weer naar school op maandag 10 januari. Ondertussen
hebben we ons lesje wel geleerd en geven niet te vroeg de mededelingen. We volgen de media en
berichten u als de regelgeving voor januari definitief is.
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Vrolijke-lichtjes-run
We zagen op donderdag 16 december heel wat vrolijke lichtjes heen en weer bewegen tijdens onze
‘Vrolijke-lichtjes-run’. Iedereen zette zijn beste beentje voor en liep een 10-tal rondjes. De vzw
Feestvarken kan met 4504,31 euro heel wat kinderen een fijne verjaardag bezorgen. Dank je wel aan
alle gulle sponsors!
Kleuterschool
* Eendjesklas: Dit jaar zal de kerstvakantie al een weekje vroeger starten. Daarom wil ik jullie nu alvast
een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen! Na de vakantie mogen we weer 9 nieuwe vriendjes
verwelkomen in onze klas. We zullen die eerste week weer de tijd nemen om elkaar te leren kennen.
Maandag 10 januari mogen de nieuwe instappers samen met hun ouders vanaf 8.20 uur naar de klas
komen. Zo kunnen we tot aan het belsignaal van 8.40 uur rustig kennismaken in de klas. Dinsdag en
woensdag mogen jullie vanaf 8.25 uur naar de klas komen. Vanaf donderdag mogen jullie je kleuter ’s
morgens afzetten op de kleuterspeelplaats.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We hebben de afgelopen week het knutselwerkje afgewerkt dat hoort bij
onze nieuwjaarsbrief. Ook hebben we veel geoefend op het vertellen van de nieuwjaarsbrief zelf. Dat
kunnen we al super goed dus het vuurwerk kan aangestoken worden.  Vrijdag houden we nog een
klein kerstfeestje in de klas waar we kunnen dansen en meezingen op de kerstliedjes. In de namiddag
sluiten we het jaar nog af met een leuke Tik Tak. Vroeger dan normaal stappen we samen de vakantie
in. Wij wensen jullie alvast een gezellige Kerst en fijne eindejaarsfeesten toe. Tot volgend jaar!
* Muizen- & Berenklas: Tsjielp tsjielp… Roekoe roekoe… Wie horen wij daar om eten roepen? Ja, de
vogeltjes buiten! Ze hebben het koud en hebben honger. We gaan ze samen verzorgen. Na de
kerstvakantie starten we met het thema ‘Vogels in de winter’. We gaan lekkere pinda’s rijgen aan een
draadje, we maken een vetbol met allemaal lekkere zaadjes erin… Er wonen verschillende vogels in de
buurt van onze school in ons bos. We gaan deze observeren met verrekijkers. De kleuters die thuis een
verrekijker hebben, mogen deze op maandag 10 januari mee naar de klas brengen. Gelieve duidelijk te
tekenen met naam. Een fijne Kerstvakantie en prettige feestdagen!
* Kikker- & Varkentjesklas: Sneller dan we hadden verwacht wordt het kerstvakantie. Tijd om een
volgende stap te zetten in de zelfredzaamheid, namelijk poep afvegen. De bedoeling is dat de kleuters
dit na de vakantie zelfstandig kunnen, dus oefenen maar. Na de vakantie komt er in de Kikkerklas een
stagiaire.
In de Varkentjesklas starten we met een kindje minder, want Lotti-Lou zal voortaan in Spanje naar
school gaan. We wensen haar heel veel zon en plezier in haar nieuwe land. Wij starten het nieuwe jaar
met het thema 'Gelukkig nieuwjaar slak'. Dit is een verhaal over de tijd en waar tijdsbegrippen centraal
staan. Straks, gisteren, morgen, donderdag... allemaal dingen waar het trage slakje niets van begrijpt.
Misschien kunnen onze kleuters hem wel helpen?
Maar voor nu wensen we jullie allen een heel fijne vakantie met gezellige feestdagen! 🎄
Lagere school
* 1ste leerjaar: Lieve kapoenen, we wensen jullie (en je familie) een fijne vakantie toe. Fijne kerstdagen
en alvast veel lieve wensen voor 2022. Veel plezier met jullie leesbingo!
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Na de vakantie zullen we met vulpen (of rollerpen met navulbare inkt) schrijven. Dit is misschien nog
een leuk kerstcadeautje... Maak je pen alvast klaar en breng ze maandag 10 januari zeker mee naar
school. Voorzie ook reserve inktbuisjes.
* 5de leerjaar: Eerst en vooral willen we alle kinderen van onze klas fijne feestdagen en een
deugddoende vakantie wensen. Veel leerlingen spreken al een aardig woordje Frans. Er is dan ook
hard gewerkt dit trimester om de eerste 10 lessen onder de knie te krijgen. Na de vakantie gaan we in
de klas toetsen of alle woorden en zinnen nog goed gekend zijn. Daarom is het echt wel verstandig om
in de vakantie alles nog eens grondig te herhalen met de woordkaartjes, het leerboek, het werkboek,
via Bingel... Zo worden vervelende verrassingen in januari vermeden. Dan staat 'Unité 11' ons al op te
wachten....
* 6de leerjaar: We wachten hoopvol af of de sportklassen van onze zesdeklassers kunnen doorgaan.
Alle voorbereidingen zijn getroffen, we staan te popelen om te vertrekken! Aan enthousiasme geen
gebrek! Indien er geen versoepelingen komen, kunnen de sportklassen niet doorgaan. Na de
veiligheidsraad van 22 december zullen de titularissen u via mail de definitieve beslissing meedelen.
Fijne feestdagen allemaal!
Agenda
* 10/01/2022: Instapdag
* 10/01/2022 – 14/01/2022: Sportklassen 6de lj.
* 11/01/2022: Zwemmen 4A
* 18/01/2022: Zwemmen 4B
* 19/01/2022: Vergadering ouderraad
* 24/01/2022: Start inschrijvingsperiode broers en zussen ’22-‘23
* 25/01/2022: Geen avondstudie – PV // Zwemmen 4C
* 28/01/2022: Rapport 2

