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Kerstkaartjes 
 
Er zijn al heel wat kinderen die voor hun vele vriendjes een kerstkaartje bij zich hebben. Zeker bij de 
kleuters zorgt dit voor heel wat extra aandacht van de klasjuf. Ook voelen andere ouders zich verplicht 
om een kaartje terug te geven wat kosten met zich meebrengt. Jammer genoeg zijn er ook kinderen 
die nooit een kaartje krijgen. Daarom verdelen we op school geen persoonlijke kerstkaartjes. Ouders 
zijn vrij om onderling kaartjes uit de wisselen. 
 
Het zou veel leuker zijn als elk kind een (zelfgemaakt) kaartje bezorgt aan de klas. De leerkracht kan de 
klaskaartjes dan uitstallen en zo valt er niemand uit de boot. 
 

Kersthappening 
 
De ouderraad organiseert, na enkele jaren corona-stop, opnieuw een kersthappening. Deze start op 
vrijdag 23 december om 15.15 uur op de boven-speelplaats van onze school. De ouderraad zorgt in 
een aangename kerstsfeer voor een hapje en een drankje aan zeer democratische prijzen. 
 
Om helemaal in de sfeer te komen mogen de kinderen die dag naar school komen in een kersttrui of 
mogen een ander attribuut meebrengen dat verwijst naar de kerstsfeer. Het is weerom niet de 
bedoeling dat u hiervoor kosten maakt. 
 
De happening eindigt om 18.00 uur. 

 
Schoolfoto’s 

 
Op vraag van velen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online van 21 DECEMBER 2022 
t.e.m. 9 JANUARI 2023 23u59. Om te bestellen surf je naar de online bestelsite:  www.vdeonline.com 
LET OP: na deze periode is het niet meer mogelijk om nog een bestelling te plaatsen 
 

Verloren voorwerpen 
 
Op donderdag (22/12) en vrijdag (23/12) worden alle verloren voorwerpen uitgestald in de gang aan 
de directeur. 
 

Sponsorloop 
 
Donderdag 15 december hebben alle kinderen hun beste beentje voorgezet tijdens de kerstlichtjesrun.  
Ze kwamen die dag al vol enthousiasme en met kleurrijke lichtjes en kledij de speelplaats op. 
De weken vooraf hadden ze allemaal hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsors te zoeken voor De 
Watertoren Beerse die hun brooddozenproject daarmee kan uitvoeren. Het was alweer een 
succesverhaal. Jullie hebben het hart nog steeds op de juiste plaats. Ieder gaf wat hij kon missen. 
En dat is in deze tijden niet evident. Jullie spaarden maar liefst 4400 euro bij elkaar! 
Daarom willen alle leerkrachten, de directie en wij (de werkgroep pastoraal) jullie erg bedanken voor 
jullie inzet! 

http://www.vdeonline.com/
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Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Vrijdag namen we afscheid van juf Manou, onze stagiaire. Volgende week werken we 
rond het thema ‘Jules en de grote kerstboom’. Woensdag nemen we onze nieuwjaarsbrieven mee naar 
huis. Vrijdag vieren we samen met de eerste kleuterklas kerstfeest. We eten die dag vegetarische 
spaghetti tijdens de middag. Je hoeft dus op vrijdag (23/12) geen boterhammen mee te geven.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week hebben we samen met alle kleuters een lichtjeswandeling 
gemaakt. Wat was dit gezellig! Volgende week werken we rond thema ‘Kerstmis’. Woensdag nemen we 
onze nieuwjaarsbrieven mee naar huis. Vrijdag vieren we samen met de Eendjesklas kerstfeest. We eten 
die dag vegetarische spaghetti tijdens de middag. Je hoeft dus op vrijdag (23/12) geen boterhammen 
mee te geven.  
* Muizen- & Berenklas: Deze week leren we verder rond Kerstmis. Ook oefenen we onze nieuwjaarsbrief 
verder in en genieten we van de gezellige kersttijd. 
* Kikker- & Varkentjesklas: De volgende week staat helemaal in het teken van Kerstmis. Terwijl we het 
vierde kaarsje van de adventskrans aansteken, vertellen we het geboorteverhaal van Jezus. We gaan 
het niet alleen vertellen, maar op vrijdag gaan we het ook in toneelvorm spelen voor de andere 
klassen. Voor de verkleedkleren krijgen onze kleuters een briefje mee in hun kaftje. Iedereen mag die 
dag al zeker een kerstmuts opzetten. 🎅 
We gaan onze nieuwjaarsbrief verder oefenen en op woensdag krijgen we deze mee naar huis. 
Sommige kleuters hebben heel wat geduld moeten hebben, maar ook hun vijfde verjaardag komt 
eraan. Dat gaan we natuurlijk vieren. Zij krijgen een belangrijke rol tijdens het kerstfeestje. Omdat we 
van feesten echt niet genoeg kunnen krijgen, hopen we jullie allemaal terug te zien op de 
kersthappening. 🎄⭐ 

Koud weer, snotterweer, we zitten door onze voorraad zakdoekjes. Daarom mogen al onze kleuters een 
doos trekzakdoekjes meebrengen. 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Vrijdag 23/12 willen we de vakantie feestelijk inzetten. Daarom mogen de kinderen die 
dag feestkledij of kerstkledij dragen.  
We geven al graag mee dat de kinderen na de vakantie met vulpen zullen leren schrijven. Op maandag 
9/01 brengen ze hun vulpen + vullingen mee naar school. Misschien een leuk ideetje als 
kerstgeschenkje... 
* 4de leerjaar: Donderdag 22 december verzorgt het vierde leerjaar de kerstviering in de Pinksterkerk. 
We nodigen graag onze ouders en grootouders uit om met ons mee te komen vieren. We zetten om 
10.10 uur onze beste beentjes voor. Van harte welkom! 
* 5de leerjaar: De laatste week voor de vakantie maken we tijd om onze nieuwjaarsbrieven te schrijven. 
Met wat concentratie, ordelijkheid en netheid moet het dus lukken om 3 brieven neer te pennen. 
Indien uw kind niet alle brieven in de klas geschreven heeft, zullen er kopies van een reeds geschreven 
brief meegeven worden. De brieven komen de laatste vrijdag voor de vakantie mee naar huis. 
 

Agenda 
 
* 19 december 2022: Geen avondstudie – PV 
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* 22 december 2022: Viering 4de lj.  
* 23 december 2022: Kersthappening 
* 26 december 2022 – 8 januari 2023: Kerstvakantie 
 


