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Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”

Er vlogen alweer 2 vogels onze school binnen!
De nieuwe vogels zijn Alba en Kagoe. Alba staat voor openheid en
zingeving. Dat wil zeggen dat we zowel de goede als de minder goede
dingen zien en ontdekken. En dat er achter een donkere wolk soms een
gouden wolk kan schuilen… Soms moeten we gewoon wat harder zoeken
naar die gouden wolk met goede dingen.
Kagoe staat voor opmerken en waarderen. Deze mooie vogel gaf de
kinderen en leerkrachten de opdracht om het eens stil te maken in de
klas en achteraf te vertellen wat je dan allemaal opmerkt.



Nieuws

Presentatiefeest
Op vrijdag 18 november vierden we op school het Presentatiefeest. Eigenlijk is dat pas op maandag
21 november, maar een vrijdag is soms een beetje feestelijker dan een maandag!
We stonden stil bij de betekenis van onze naamdag in de eucharistieviering. Daarna mochten alle
kinderen smullen van een lekker stuk cake, aangeboden door het oudercomité, en er waren

toneelvoorstellingen voor alle kinderen.
De kleuters gingen kijken naar “Lotta en de Slodderkip”. De slodderkip, die
alles verloor, was heel verdrietig. Gelukkig kwam ze Lotta tegen, die haar
troostte en hielp. De Slodderkip leerde dat ze moet opruimen zodat ze
minder spullen zou kwijtraken. Eind goed al goed, Slodderkip mocht zelfs
nog naar het feest van Lotta!
Onze leerlingen van het 1e en 2e leerjaar

genoten van “De Verhalenkat (Geluk voor kinderen)”. De verhalen van
het bekende boek “Geluk voor kinderen” werden verteld en muzikaal
ondersteund. Alle vogels uit het boek kwamen even tot leven. De
klanken en muziek zorgden voor heel wat verwondering bij de kinderen.

Tot slot was er nog de voorstelling “Haar en
snaar” voor het 3e tot 6e leerjaar. Tijdens dit muziektheater maakten de
leerlingen kennis met verschillende snaarinstrumenten (viool, cello,...),
klassieke muziek en zelfs opera. Al zingend, radend en tekenend konden
ze zich verwonderen over de specifieke klanken en muziekstijlen en
werden meegezogen in de wereld van de muziek.

Voorleesweek
“Lezen met je oren”, dat is eigenlijk wat de kinderen doen
als je aan hen voorleest. Een hele week (maar we breiden
zelfs al uit tot een hele maand!) waren er acties rond
voorlezen. De leerkrachten lazen voor aan een andere klas,
ouders kwamen voorlezen, tijdens de middagspeeltijd lazen
de kinderen van het 5e en 6e voor aan de kinderen van het
1e en 2e leerjaar. De kinderen van het 4e lazen voor aan
de 3e kleuterklas en in de klas werd kwartierlezen even
vervangen door een kwartier voorgelezen worden. Verhaal
na verhaal werd verteld en beluisterd… en goed bevonden!
Met een ongelooflijk grote dankjewel aan alle ouders die
kwamen (of nog komen) voorlezen, in welke taal dan ook!



Deugnietpiet
Heb je het al gehoord? Of in de krant gelezen? Het was nogal schrikken voor
de kinderen van het 1e leerjaar! Op een maandagochtend vonden zij een
slapende Deugnietpiet in de klas van juf Annette! Die piet wilde met de
kinderen mee naar het huis van de Sint en had zich daarom in de klas
verstopt. Wat een echte deugniet! En zo kwam het dat de kinderen van het 1e
leerjaar, begeleid door een echte piet, het huis van de Sint bezochten.

Speculaasverkoop
De verkeerswerkgroep hield zijn jaarlijkse speculaasverkoop. Jong en oud wordt
weer voorzien van lekkers en de verkeerswerkgroep kan weer verder projecten
rond verkeersveiligheid uitwerken! Hopelijk kunnen jullie ook lekker smullen van
de speculaas! En vergeet de fluohesjes, helmen en fietslichten niet als je je kind
de weg op stuurt!
Intussen hoorden we dat er een duizendtal speculazen verkocht werden! Een

grote dankjewel in naam van de verkeerswerkgroep!

Winterdrink
Op vrijdag 16 december zijn alle kinderen en ouders nog welkom op onze winterdrink
vanaf 15u30. We maken er een gezellig samenzijn van op de speelplaats, met een
drankje en wat muziek. Wie weet kan u wel even een liedje meezingen? Er zal ook een
stand zijn waar u ten voordele van “Witte Raven” chocoladeneuzen kan kopen. Dit
project zorgt ervoor dat wij ook op onze school kinderen, die opgroeien in armoede,
beter kunnen ondersteunen. Meegaan op uitstap, een gevulde brooddoos, een
gevulde pennenzak om huiswerk te kunnen maken,... Dat zijn kleine dingen, die veel
betekenen voor kinderen die opgroeien in (verdoken) armoede.
Een brief met meer uitleg volgt later nog!

Advent

We steken elke zondag een extra kaarsje aan in deze donkere
adventstijd. Zo maken we zelf meer licht in de duisternis en
kijken we uit naar Kerstmis.



Bewegingstip
En we zingen en we springen want we zijn zo blij,... want hier zijn
veel sportieve kinderen bij!
De pieten zijn weer op pad! Kwam jouw kind ook thuis met vuile
wangen? Dan heeft hij of zij zeker allerlei pietenkunstjes geleerd
in de les bewegingsopvoeding! Pieten die kunnen namelijk heel
veel: klimmen, springen, op een lijn lopen, op één been springen,
dansen, handstand en radslag,... Vraag maar eens welke
pietenstunt jouw kind het beste kan! En bouw dan maar eens een eigen pietenparcours thuis! Wie is
thuis de beste piet? Mama, papa, broer, zus,... of een oma of opa?
Niet vergeten: bewegen is heel belangrijk! Je lichaam moet heel wat bewegingen leren, en daar moet
je voor oefenen. Je denkt toch niet dat die pieten het hele jaar op hun luie achterwerk zitten? Nee
hoor, pieten sporten elke dag, anders kunnen ze op 6 december nooit zoveel pakjes leveren!

Ter info

★ Volgende vergadering van het oudercomité: maandag 6 februari, 20u

Familienieuws

We verwelkomen:

Zoë, een zusje voor Kathaleya Spierings (L1A)

We nemen afscheid van:

Harold Wijks, grootvader van Killaï Proeger (K3B)

Belangrijke data

Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School

December

Ma 5 Sinterklaas op school

Ma 12 - Vr 16 KS: Mama- en papaweek

Di 13 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 16 Winterdrink

Do 22 Infomoment instappers

Vr 23 Rapport 2 (hele dag school)

Za 24 Start kerstvakantie



Januari

Zo 8 Einde kerstvakantie

Ma 9 Instapmoment peuters

Wo 18 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL


