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Pastoraal
Dinsdag 1 december staken enkele bereidwillige ouders de handen uit de mouwen om enkele mooie
kerstkransen te ontwerpen. Dank je wel aan al die ouders die deze hebben gemaakt. Onze school
wordt zo weer heel wat mooier.
Kerstboeken
Wie nog graag een kerstboek wenst te bestellen, kan dit nog steeds! Per stuk kosten ze slechts 7 euro.
Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. Ze worden gratis thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig
online via de webshop. Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A61145 als promotiecode.
Zo steun je onze school ook. Handig toch?!
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Al onze kleuters waren super flink tijdens het bezoek van de Sint.
Volgens Sinterklaas zijn we allemaal héél braaf geweest dit jaar. Soms moeten we nog wel leren om van
de eerste keer te luisteren. We kregen een lekkere mandarijn en de Sint bracht nog een zakje speculaas
in onze laars. Er stond ook heel wat nieuw speelgoed voor onze 3 klassen…
Volgende week komen juf Anouk N. in de Nijntjesklas en juf Anouk J. in de Eendjesklas een hele week
stage doen rond het thema “Licht en donker”. Ook in de Egeltjesklas zal dit thema aan bod komen in
aanloop naar Kerstmis.
Denken jullie er nog eens aan om overal goed de naam van je kleuter op te zetten: fruit- en
koekendozen, brooddozen, drinkflessen, mutsen, sjaals…
* Muizen- & Berenklas: Het was weer een fijne Sinterklaasweek! Woensdag kwam de Sint bij ons op
bezoek en mochten wij een mandje klaarzetten in de klas. Enkele kleuters zorgden voor een lekkere
wortel of een suikerklontje voor het paard. Donderdag kwamen we in onze klas en zagen we dat
Sinterklaas heel wat speelgoed had gebracht! Onze kleuters genoten ervan om hier heel de dag mee te
spelen.
Nu het winterweer echt begonnen is, merken we dat heel wat kleuters sjaals, mutsen en handschoenen
of wanten mee naar school nemen. We vinden dit heel goed want zo hebben onze kleuters het niet
koud tijdens de speeltijd. Maar we merken wel dat er heel wat van deze materialen niet getekend zijn.
Gelieve dit nog eens goed na te kijken en zo nodig te tekenen. Zo vinden we al wat gemakkelijker iets
terug. Alvast bedankt voor jullie medewerking. Nog een tip i.v.m. de handschoenen: we moedigen
onze kleuters aan om zoveel mogelijk alles zelf te doen en te proberen. Voor hen is het veel
eenvoudiger om wanten aan te doen i.p.v. handschoenen. Door een touwtje te bevestigen aan de
wanten geraken deze minder snel kwijt.
Maandag en dinsdag komt juf Lotte stage lopen in de Berenklas. We steken volgende week het 2de
kaarsje van de advent aan. Stilaan beginnen we af te tellen naar Kerstmis. We vertellen het kerstverhaal,
versieren de kerstboom, spelen het kerstverhaal na, maken mooie knutselwerkjes rond Kerstmis en we
beginnen al een beetje met het opzeggen van onze nieuwjaarsbrief. We gaan weer een drukke maar
gezellige week tegemoet!
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* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week stond helemaal in het teken van de Sint. Met als absolute
hoogtepunt woensdag, toen kwam hij op bezoek en mochten we onze zelfgemaakte schoentjes
klaarzetten. En ja hoor, donderdag waren ze goed gevuld. We konden al leuk spelen met het
speelgoed dat hij bracht.
We zijn niet vergeten dat de advent is begonnen. We zetten onze adventskrans en lieten het eerste
kaarsje branden. Zo tellen we samen af naar het volgend feest, Kerstmis. Dat is dan ook meteen het
thema voor de volgende twee weken. Wie nog nieuwjaarsbrieven wil bestellen, brengt best het briefje
zo snel mogelijk binnen.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Op dinsdag mogen de kapoenen een speelgoedje (geen computerspelletjes)
meebrengen dat ze van de Sint gekregen hebben. Ze mogen hier die dag in de klas samen mee
spelen.
We leerden de voorbije week over onze tanden. Een goede mondhygiëne is belangrijk. Daarom mogen
de kinderen volgende week de tandenpoetskaart (zie postkaft) invullen.
Bij deze willen we ook Goele (tandartsenpraktijk Raets) bedanken voor de staaltjes tandpasta en het
didactisch materiaal. Dankjewel!
* 4de leerjaar: De dagen worden korter, de winter komt eraan en het is al langer donker. Vergeet je
fluohesje niet om goed zichtbaar te zijn in het verkeer! Doen jullie mee?
* 5de leerjaar: In de klas leerden we veel over bruggen. Op 16 en 19 november maakten onze
leerlingen tijdens 2 namiddagen zelf een brug. In groepjes van 4 of 5 kinderen moest er eerst overlegd
worden wie voor welk materiaal zou zorgen om dan samen aan de slag te gaan. Er werden 3
verschillende soorten bruggen gemaakt: ophaalbruggen, vakwerkbruggen en boogbruggen. Daarbij
werd er heel wat getimmerd, geboord, geniet, gelijmd, geknipt... en soms ook wel een beetje
'geprutst' maar uiteindelijk slaagde ieder groepje erin een mooie brug te maken. De bruggen zijn zelfs
getest op hun stevigheid en sterkte! Onze leerlingen hebben dat supergoed gedaan. Alle bruggen
staan op school tentoongesteld in de gang van de directeur. Helaas mogen de ouders nu even niet
komen kijken naar 'onze bruggententoonstelling' maar... iedereen kan alles wel bewonderen op de
schoolwebsite bij onze 3 klassen. Zeker de moeite om eens te piepen naar de foto's over al het werk en
de opgeleverde bruggen! Wij zijn trots op hun 'ingenieurs in wording'. Knap gedaan, jongens en
meisjes!
Agenda
* 7 december 2020: Geen avondstudie – PV
* 21 december 2020 – 3 januari 2021: Kerstvakantie

