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Sponsorloop 
 
Op donderdag 15 december zal de jaarlijkse sponsorloop doorgaan in onze school. Tijdens de 
‘kerstlichtjes-run’ zetten we ons beste beentje voor om mensen in armoede te kunnen steunen. We 
zullen de vzw De Watertoren uit Beerse steunen met hun brooddozenproject. De kinderen mogen die 
dag in sportieve kledij naar school komen. Deze kledij mogen zij nog vrolijker maken door lichtgevende 
attributen of kerstattributen aan te doen. De centjes mogen tot maandag 12 december aan de 
klasleerkracht gegeven worden. Via deze link kan je hun werking bekijken. 
 

Verloren voorwerpen 
 
Nemen jullie nog eens een kijkje? Alle spullen van de lagere school liggen netjes uitgestald op de 
eerste verdieping naast de refter. In de inkomhal van de kleuterschool (aan de ingang bij de Rollebol) 
kan je de verloren voorwerpen vinden van onze kleuters.  
Tip: voorzie alles goed van naam zodat we ervoor kunnen zorgen dat de gevonden spullen snel weer 
bij de juiste eigenaar terecht komen.  
 
Op donderdag (22/12) en vrijdag (23/12) wordt alles uitgestald in de gang aan de directeur. 
 

Kleuterschool 
 
* ALGEMEEN: Handschoenen, mutsen en sjaals: Het begint stilaan kouder te worden buiten. De tijd van 
handschoenen, mutsen en sjaals is weer aangebroken. We willen vragen om op alle spullen de naam 
van je kleuter op te zetten, ook wanneer de handschoenen vasthangen met een touwtje. Per klas 
vragen we enkele specifieke dingen i.v.m. het dragen van wanten en handschoenen:  
* Eendjes-, Nijntjes- en Egeltjesklas: enkel wanten, vastgemaakt met een touwtje door de mouwen van 
de jas. Maak het touwtje niet te lang zodat de wanten niet over de grond slepen.  
* Beren- en Muizenklas: liefst wanten indien de kleuters zelf hun vingers nog niet in de handschoenen 
krijgen, bij voorkeur vastgemaakt met een touwtje door de mouwen van de jas. Maak het touwtje niet 
te lang zodat de wanten of handschoenen niet over de grond slepen.  
* Varkentjes- en Kikkerklas: zowel handschoenen als wanten zijn toegestaan. Deze hoeven niet meer 
vastgemaakt te worden met een touwtje. 
Wieltjesdag: Volgende week MAANDAG 12/12 is het Wieltjesdag voor de kleuterschool.   
De kleuters mogen een step of fiets meebrengen. Deze mogen ’s morgens bij het klassymbool 
geplaatst worden en ’s avonds daar ook opgehaald worden. Voor de veiligheid is het ook belangrijk 
dat ze een helm meebrengen.  
Het is die dag niet de bedoeling dat we kleuters leren fietsen, we oefenen wel op fietsvaardigheid. We 
vragen dan ook dat kleuters een fiets meebrengen die in orde is en waar ze al goed mee kunnen 
fietsen. We merkten dat de laatste keer de fietsjes niet allemaal genaamtekend waren. Dat maakt het 
moeilijk voor onze kleuters en hun juffen omdat er vele fietsjes op elkaar lijken of zelfs hetzelfde zijn. 
Zet er dus zeker de naam op.  
* Eendjesklas: Volgende week komt juf Manou een hele week stage doen in onze klas. Zij zal werken 
rond het thema ‘Licht en donker’ en heel de klaswerking overnemen.  
Vrijdag komen de nieuwe instappers van na de Kerstvakantie al een kijkje nemen in onze klas.  

https://www.de-watertoren.be/aanbod/brooddoosproject/
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* Nijntjes- & Egeltjesklas: Na deze drukke en spannende dagen is er terug rust in de klas. We mochten 
spelen met het speelgoed dat we kregen van Sinterklaas. Wat hebben we ervan genoten. Volgende 
week werken we rond licht en donker naar aanloop van Kerstmis.  
Voor het knutselwerkje van de nieuwjaarsbrief mag je een kartonnen, houten, rechthoekig of vierkant 
doosje meegeven met je kleuter (bv. sigarendoos, kleine schoendoos…). 
* Muizen- & Berenklas: Afgelopen week sloten we het thema ‘Sinterklaas’ af en hebben we het thema 
‘Kerstmis’ opgestart. Daar leren we de komende week over verder. Op maandag en dinsdag krijgen we 
terug bezoek van onze stagiaires. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat een fijne periode is er weer aangebroken! Overal zien we lichtjes en 
gezelligheid. Het is weer kersttijd. 🎄 Daar gaan we in onze klassen ook rond werken. 
In de Varkentjesklas komt juf Amber een weekje spelen en werken in de klas. 
Op donderdag 15 december is het “lichtjes-run”. Ook wij gaan onze metertjes lopen en ondertussen al 
van ver stralen met onze lichtjes.  Het sponsorgeld hiervoor mag nog meegebracht worden tot 
maandag 12 december. 
Op dinsdag zijn er nog oudercontacten en op donderdag 15 december zijn er in de Varkentjesklas de 
uitgestelde oudercontacten. Hierover hebben jullie een mail ontvangen, kijk deze dus zeker na. 🙂 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mogen vanaf maandag een dekentje (bv. 
fleece) meebrengen.  Op het einde van de week krijgen ze het mee terug. 
* 2de leerjaar: De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mogen vanaf maandag een dekentje (bv. 
fleece) meebrengen.  Op het einde van de week krijgen ze het mee terug. 
* 5de leerjaar: Tijdens ons nieuwe thema ‘Stroom nodig’ zullen de leerlingen ook thuis aan de slag 
gaan. Tegen volgende week gaan ze op zoek naar verschillende soorten van energie. Hiervan mogen 
ze zelf een foto nemen of zoeken ze prenten die ze in hun werkbundel kleven. Ook zullen ze kennis 
maken met een zekeringskast en elektriciteitsmeter. Die gaan ze thuis moeten zoeken en bestuderen. 
Tegen de vakantie zullen ze in staat zijn om zelf een kerstlichtje te laten branden wanneer ze een 
gesloten stroomkring maken als eindevaluatie van dit thema. Wie thuis nog kleine fietslampjes heeft die 
niet meer gebruikt worden, mag deze zeker meebrengen om onze elektriciteitskoffer aan te vullen. 
 

Agenda 
 
* 13 december 2022: Oudercontacten KS  
* 16 december 2022: Kijkdag nieuwe instappers 9u00 
* 19 december 2022: Geen avondstudie – PV 
* 22 december 2022: Viering 4de lj.  
* 23 december 2022: Kersthappening 
* 26 december 2022 – 8 januari 2023: Kerstvakantie 
 


