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• Nieuwbouw kleuterschool 
De ruwbouw van de nieuwbouw gaat goed vooruit. Volgende week zullen ze een grote 
ringbalk boven de muren gieten. De betonwagen zal voor schooltijd aankomen zodat de 
hinder beperkt zal blijven.  
 

• Sinterklaas 
Op donderdag 5 december kwam Sinterklaas op bezoek. Er was veel 
vreugde te zien op alle gezichtjes. De zwarte pieten strooiden met 
snoep en brachten veel cadeautjes voor de klassen, van 
poppenhuizen tot smart games, voor iedereen iets. Om de dag 
compleet te maken was er een echte goochelaar, het was magisch.  
Wij willen via deze weg de ouderraad bedanken om dit allemaal 
mogelijk te maken. Zij hebben er toch voor gezorgd dat Sinterklaas 
de weg naar onze school kon vinden. BEDANKT!  

 
• Antipestbeleid   

Op onze werken wij preventief aan pesten. Jammer genoeg gebeurt 
dit, ondanks alle preventieve acties, toch soms nog steeds. Als 
school proberen wij dit meteen aan te pakken, dit met respect voor 
de beide partijen.  
Het kan gebeuren dat kinderen soms via multimedia thuis ook in 
contact komen met pestgedrag. Via volgende link kan je tips 
terugvinden hoe je als ouder hiermee kan omgaan.  
https://www.medianest.be  
 

• Wintercafé 
Op vrijdag 17 januari zijn alle kinderen met hun ouders, grootouders, 
…uitgenodigd op het wintercafé van de kleuterschool. Jullie 
kunnen iets lekker komen drinken en eten op de speelplaats van de 
kleuterschool. Het ideale moment om na te praten over die fijne 
feestdagen.  
 

• Ontbijtmanden  
Stel je voor, het is zondagochtend, de 
vogeltjes fluiten, de zon schijnt door het 
raam en de kinderen zijn ‘rustig’ aan het 
spelen. Er belt iemand aan de deur en die 
persoon zegt: ‘Goedemorgen, geniet van 
jullie heerlijk ontbijt.’ Het kan op zondag 15 
maart, dan zorgen de ouderraad en de 
leerkrachten voor heerlijke ontbijtmanden 
die u zelf kan afhalen of laten leveren. Meer 
informatie volgt later.  
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• Hockey 
Een dikke proficiat aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar voor hun prachtprestatie 
op het jaarlijkse hockeytoernooi. $ 

 
 

• Familienieuws  
Op maandag 25 november is de vader van juf Linda overleden. Wij wensen de familie veel 
sterkte tijdens deze moeilijke periode. Dat ze veel steun bij elkaar mogen vinden.  
 
 

 
 
 
 

• 17 december  Oudercontacten lagere school  
• 18 december Koekjesverkoop aan de schoolpoort (’s morgens en ’s avonds) 
• 19 december  Koekjesverkoop aan de schoolpoort (’s avonds)  
• 23 december – 3 januari  Kerstvakantie  
• 6 januari Driekoningen zingen  
• 17 januari  Wintercafé  

Belangrijke data  


