
Kerst 2017 

Blikvanger 
Het eerste trimester hebben we al achter de kiezen, een trimester van aanpassen 

aan een nieuwe klas, een nieuwe leerkracht, nieuwe leerstof en voor sommigen een 

nieuwe school.  De laatste weken telden we af naar Kerstmis, het feest van het licht en dat niet 

alleen in onze christelijke cultuur.  De oud-germanen vierden reeds het Joelfeest op de dag dat de 

zon het won van het donker, toevallig rond Kerst...  Knap gezien van Jozef en Maria om precies dan 

een veilig onderkomen te zoeken.  Samen met allen op onze school willen we onze leerlingen ook 

een veilig onderkomen bieden, elke dag.  We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar 

school komen, dat is meestal al de helft van de inspanning.  Daarom aan iedereen : 

EEN BOEIEND EN GELUKKIG 2018 ! 

Tijdens de laatste dagen konden de kinderen van het 2de tot het 6de leerjaar hun 

opgedane kennis bewijzen.  Dat is belangrijk voor de leerlingen, voor jullie de ouders, 

maar ook heel interessant voor elke leerkracht.  Het wordt duidelijk waaraan nog heel wat werk is, 

ook wat al goed beheerst is.  In elke klas, ook de kleuterklassen, volgen de kinderen hun leerlijn.  Dat 

is eigenlijk steeds stap voor stap vorderen.  Sommige kinderen nemen grote passen, anderen moeten 

het met kleine passen doen, maar vooruit gaat iedereen.  De grote verandering in het onderwijs is 

net kinderen de kans bieden op eigen tempo te vorderen.  Uiteindelijk 

komt iedereen er wel.  We dringen daarom sterk aan op 

aanwezigheid tijdens het oudercontact tijdens de eerste weken 

van januari.  De kinderen krijgen een uitnodiging mee die op 

maandag 8 januari terug bezorgd wordt aan de leerkracht. 

In het tweede trimester staat op de kalender : 

 Oudercontacten 
 Pannenkoekenactie (heel waarschijnlijk om een klauterparcours te bouwen) 
 Studiedag voor de leerkrachten op woensdag 17 januari : geen school, geen opvang 
 Kleuterinfo voor nieuwe peuters op 22 januari 
 Don Boscodag op 30 januari voor de kinderen 
 !!! Uitzonderlijk naschoolse opvang op woensdag 31 januari slechts tot 11.45 uur !!! 

Aandacht aub. 
 Enkele sportdagen 
 Asviering, Koffiestop, Kinderkunstwedstrijd, Viëtnamees nieuwjaar voor 3de 
 Eerste kleurenrapport voor 1ste  
 3de Grote Don Boscoquiz op zaterdag 3 maart, begin maar te blokken 
 Paaseitjesactie 
 Schoolreis voor 1+2 op 15 en 16 maart 
 Goede week met sober maal en Kruisweg door het 5de  

 
We zien elkaar in 2018 ! 


