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Dag beste ouders 
 
Ik wens u in naam van het ganse team een vreugdevolle kersttijd en een voorspoedig 2023. 
 
Ronny Das, Directeur BSA 
 
Kerstwens (aanleunend bij het jaarthema) 

 
Jij licht in ons midden die ons roept:  

“Mens, waar ben je?”  

die ons zegt: “heb je naaste lief”.  

Laat jouw licht over ons komen,  

dat wij worden liefde tegen haat,  

licht tegen duisternis,  

mens,  

mede-mens en naaste.  

Jij, licht in ons midden die ons roept:  

“Mens, waar ben je?”  

die ons zegt: “heb je naaste lief”.  

Dat jouw woord in ons mag wonen  

en wij spreken vreugde tegen angst,  

moed tegen onmacht in,  

hoop, levenskracht en vrede.  

Jij licht in ons midden die ons roept:  

“Mens, waar ben je?” 

die ons zegt: “heb je naaste lief! 

 Jij licht in ons midden… 

 

   Huub Oosterhuis 

 
Schoolfoto’s 

 
Vergeet niet om eventueel nog schoolfoto’s te bestellen. Ze staan nog online 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. 
 

Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Ik wil iedereen alvast een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen! Geniet van de 
vakantie en van het gezellig samenzijn! 
Na de vakantie mogen we weer 7 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas. We zullen die eerste 
week de tijd nemen om elkaar te leren kennen. Maandag, dinsdag en woensdag mogen de nieuwe 
instappers vanaf 8.25 uur naar de klas komen. Donderdag en vrijdag zal ik ze vanaf 8.25 uur ontvangen 
op de speelplaats. 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We hebben de week afgesloten met een gezellig kerstfeestje en een lekker 
bord spaghetti. We wensen iedereen fijne feestdagen & en de beste wensen voor 2023! 
 

http://www.vdeonline.com/
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* Muizen- & Berenklas: We willen jullie allemaal een hele fijne kerst wensen en een voorspoedig 2023. 
Dat al jullie wensen mogen uitkomen. 
Na de vakantie starten we met thema ‘Vogels in de winter’. Je kleuter mag een verrekijker meebrengen 
(vergeet je naam er niet op te zetten). We gaan de vogels bekijken vanuit het raam in onze klas en we 
maken vetbollen die we ophangen in de boom. We zullen heel veel bezoek krijgen van veel 
verschillende vogels! Maar eerst… fijne vakantie! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Met ons kersttoneel en een leuk kerstfeestje, hebben we het jaar 2022 op 
school goed afgesloten. 
Na de vakantie is het weer tijd om een stapje verder te zetten in de zelfredzaamheid. Zoals we gemeld 
hebben tijdens de infoavond, moeten onze kleuters vanaf dan zelf hun billen afvegen na een 
toiletbezoek. Dat geeft voor sommigen wel wat stress, dus het is belangrijk dat dit thuis nog geoefend 
wordt tijdens de vakantie. 
Na de vakantie starten we met het thema ‘Gelukkig nieuwjaar slakje'. Een verhaal waarin de tijd centraal 
staat. Gisteren, straks, vandaag, overmorgen... wat is dat nu eigenlijk? Benieuwd of we samen met 
Slakje een beetje meer duidelijkheid krijgen.  
Maar eerst genieten van de vakantie. Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en het allerbeste 
voor 2023! 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Lieve kapoenen, geniet van een heel fijne vakantie. We wensen jullie samen met je 
familie heel gezellige feestdagen en alvast veel geluk in 2023. 
Op maandag 09/01 komt de schooldokter langs op school voor het medisch onderzoek en de 
vaccinatie. Gelieve dan het boekje van Kind & Gezin of de vaccinatiekaart mee te geven.  
Breng ook zeker die dag je vulpen (en vullingen) mee. We gaan de eerste dag al meteen iets moois 
schrijven met onze pen... 
* 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. 
Na de vakantie worden de leerlingen die dat aangaven, gevaccineerd. Gelieve het boekje met de 
inentingen van uw kind op maandag 9 januari mee te geven.  
En eind januari of begin februari plannen we een heus naaiatelier in het vijfde leerjaar. De leerlingen 
van 5A zijn daarvoor nog op zoek naar gebreide handschoenen (één handschoen per leerling volstaat, 
dus gooi zeker niet de helft van een verloren paar weg), in klas 5B brengt elke leerling een set 
broekkousen (geen nylons) mee en in klas 5C gaat iedere leerling aan de slag met twee dassen (dus de 
ouderwetse plastrons mogen uit de kast gehaald worden). Om iedereen genoeg tijd te geven om deze 
spulletjes te verzamelen, maken we er hier nu al melding van. 
* 6de leerjaar: Zesdeklassers, wij vertrekken bijna op sportklassen! We verwachten jullie op 
maandagochtend (9/01) om 8.30 uur aan het groot College. Kom uitgerust, met veel energie, 
enthousiasme, de juiste bagage en je kids-ID klaarstaan op de speelplaats van het eerste en tweede 
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middelbaar. Ben je vergeten wat je mee moet nemen? Neem gerust een kijkje op de website. Daar 
vind je de brief terug. 
 

Agenda 
 
* 26 december 2022 – 8 januari 2023: Kerstvakantie 
* 9 – 13 januari 2023: Sportklassen 6de leerjaar 
* 9 januari 2023: Instapdag KS 
* 16 januari 2023: Start inschrijvingsperiode voor broers en zussen voor schooljaar 2023-2024 
* 18 januari 2023: Vergadering ouderraad 20.00 uur 
* 24 januari 2023: Geen avondstudie – PV 
* 26 januari 2023: Rapport 2 
* 27 januari 2023: Vrije dag 


