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Onze schoolkalender tot aan de krokusvakantie: 

- Kerstvakantie: 22 december tot 6 januari 

- 7 januari: instapdatum voor startende peuters 

- 11 januari: nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers van de school. 

- 23 januari: sport - kleuterhappening 

- 1 februari: instapmoment voor startende peuters  

- 4 februari: schoolvrije dag 

- 5 februari: start pannenkoekenactie 

- 6 februari: sport – hockey 

- 20 februari: sport - fietscross 

- 26 februari: levering pannenkoeken 

- 1 maart: kijkmoment 

- 3 maart: Ename-Boerderijentocht (mountainbike – wandeling) 

- Krokusvakantie: 2 maart – 10 maart 

Welkom bij ons op school 

In de peuterklas: Henri, Lion, Gaëlle, Assiya 
In de eerste kleuterklas: Wout 
In het tweede leerjaar: Anaïs 
 

Goed om weten: 

Oog voor lekkers - Melk is goed voor elk! 

Maandag en woensdag fruitdag. Nog 1 keer, na de kerstvakantie, zal er een stukje 
fruit aangeboden worden gesponsord door dit project. 

Daarna vragen we om op maandag 2 porties mee te 
brengen, eentje voor de voormiddag en eentje voor de 

namiddag.  
 

Donderdag melkdag. Vanaf januari kunnen kinderen 
genieten van een gratis portie melk  op donderdag. Dit 

project wordt mogelijk gemaakt door ‘Oog voor lekkers’ 
i.s.m. de Europese gemeenschap. Hierdoor worden 

kinderen 10 weken lang een portie melk aangeboden.  

 
Graag aan de leerkracht duidelijk maken als je kind 

niet deelneemt. 
 

 
 



5de leerjaar kampioen 

Ons 5de leerjaar jongens is kampioen geworden in het netbaltornooi. De golden 

monkey's wonnen alle wedstrijden tegen de andere scholen van Groot-Anzegem. Een 

dikke proficiat! 

 

 

 

 

 

 

Schrijverstalent op onze school !  

Samme Veys  (6A) is heel trots om zijn eerste  

boek voor te stellen.  
Hij begon in de grote vakantie aan het 

schrijverswerk.  
In september was hij klaar met pennen. Daarna  

illustreerde hij  zelf zijn boek  met heel gepaste 
tekeningen.  

Op naar de drukkerij! 15 exemplaren werden 
gedrukt.  

Op de foto zie je het prachtige resultaat.  
Fier als een gieter las ik het verhaal voor aan de 

klas. Echt spannend en soms heel ontroerend.  
Wie het ook eens wil lezen: er is een exemplaar te vinden in onze klasbib.  

Dikke duim voor Samme!! 
juf Greet 



Mooimakers … 

Ja wij hebben mooimakers bij ons op school. Elke speeltijd speuren onze mooimakers 

naar afval op de speelplaats. De eerste dagen … zakken 
vol! Maar nu is het speuren om nog ergens afval te 

vinden, want iedereen doet zijn best om het afval naar 
de vuilnisbak te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken sponsors  

voor onze Ename-boerderijentocht van 3 maart … dit om onze 

reclamecampagne mee kleur te helpen geven. 
Affiche – facebookpagina – flyer –  advanz … Via een brief kan je ons op de hoogte 

brengen van je sponsorbijdrage. 
 

Straks naar school!!  

voor ouders van startende peuters (geboortejaar 2018) 

Gezinnen die op onze school al kinderen hebben kunnen nu al 

hun startende peuter inschrijven. 

Ben jij ook al een beetje nieuwsgierig aan het worden naar 

jouw nieuwe klasje? Dan ben JIJ van harte welkom om 

eens te komen piepen. Maak gerust een afspraak. 

 



Binnengluren in de klassen: 

Peuter- eerste kleuterklas: 

Joepie!  Op dinsdag 4 december hadden wij hoog bezoek 

op school!  Spannend hoor! 

 
De 
Sint 

kwam zelfs langs met 

cadeautjes in onze klas!  Dank 
je wel lieve Sint! (en 

schitterende ouderraad! ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kijk zeker eens op de blogs voor meer foto’s! 

https://2.bp.blogspot.com/-3Axr2v5UJ4I/XAp27Pm3qhI/AAAAAAAAswQ/bCbQ24a65FU0yGwr5LwLctju50r6jsaNwCKgBGAs/s1600/105_0635.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-RzfigVGbicw/XAp27Ph31UI/AAAAAAAAswQ/S7bs7ElINjsbNGFOuoOEEkLCoXZJ0Sw8ACKgBGAs/s1600/105_0638.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-DBi2EMj_LOU/XAp27FhDg3I/AAAAAAAAswQ/t6zfONStmmgI5piLMZkPSFFMOSVOih3dgCKgBGAs/s1600/105_0648.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-jbe2XW9orto/XAp27BrDbxI/AAAAAAAAswQ/MP-ErAUpw5wHb_lL4-48gp4fuO1g5Kp0QCKgBGAs/s1600/105_0673.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-DGshIGuXY80/XAp27KbXVpI/AAAAAAAAswQ/tA3u05uVj-M27Kl7fXQSVxfxI5z7x2vrwCKgBGAs/s1600/105_0684.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-9iEanCVCdC8/XAp27PTF9tI/AAAAAAAAswQ/MYjj0mBfQ0kyoKYubSli3D2fXZLYQhUWgCKgBGAs/s1600/105_0695.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-Lf7K_Es1fJU/XAp27CW0tGI/AAAAAAAAswQ/gxQKIg4NtTIqSa-DeSwjcf4TW7pVghL2wCKgBGAs/s1600/105_0700.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-DUXVvuen_tw/XAp3BkM4Z4I/AAAAAAAAswU/KJKsKzHcu2UcSyaZbG-uvltPES98ZfSnACKgBGAs/s1600/103_0244.JPG


2de kleuterklas ook op de ‘Jubilee van mémé en pépé!’ 

Het grootouderfeest was weer op-en-top een 
succes!!! 
Iedereen had zich feestelijk uitgedost voor het 
jubilee van pepé en memé. 

 
Ook de kleinkinderen wilden dit feestelijk gebeuren 

niet zomaar aan zich laten 
voorbijgaan en gaven het  

feest mee kleur d.m.v. 
enkele dansnummertjes. Als 

slot werden de grootouders 

verrast met een foto van 
hun kleinkind(eren). Ook 

de ouderraad zette dit jaar 
weer hun beste beentje 

voor om de genodigden te 
verwennen, dit keer met 

een gezellige koffietafel. 
Alvast een dikke pluim voor 

alle leden van de ouderraad 
die ook dit jaar mee 

zorgden voor een geslaagd feest!!! 
 



3de kleuterklas … over cijfers en zo … 

 

Een tijdje geleden hadden we het over cijfers. We deden heel wat opdrachten in onze 
klas maar ook op onze speelplaats. We kregen elk een cijfer op onze hand en daarna 

gingen we op zoek naar evenveel natuurlijke materialen… . Een zoektocht maar we 
hielpen elkaar! Opdracht geslaagd dus!  

 

        
 

Tijd om de grootouders in de bloemetjes te zetten!  
Samen met de ouderraad maakten we er een spetterend feest van. De ouderraad 

zorgde voor een lekker ontbijt (waarvoor dank) en wij dansten de pannen van het 
dak ! Born in the USA!  

We gingen in die week ook naar het rusthuis. De bewoners van Ter Berk genieten 
elke keer van ons optreden… . Sommigen onder hen deden zelfs mee!                   



Eerste leerjaar … hun belevenissen 

 

We keerden terug in de tijd met enkele 

grootouders.  

Zij vertelden verhalen over vroeger, hoe het 

anders was ... We maakten kennis met oude 

spelen.  

 

De dokter op bezoek! Hanne Debels, mama van Lou, kwam in onze klas vertellen 

over het lichaam. Ze had tal van attributen meegebracht. Dankjewel voor deze 

leerrijke namiddag.   
 

 

 

 

 

 

Gezonde voeding en hygiëne is ook belangrijk 

voor ons lichaam. We maakten fruitbrochettes.  

Mmmm smullen maar!  

 

 

 

 

 

Bedankt aan alle mama's die kwamen 

voorlezen tijdens de voorleesweek! Wij 

luisterden heel geboeid naar alle mooie 

verhalen.  

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten uit het tweede leerjaar. 

Voorleesweek: Het leukste kwartiertje van de dag. 

       
Sintbezoek en mooie schoentjes. 

       
Speuren naar sporen en heerlijke toast champignon. 

       
Stem-activiteiten en techniek in de klas. 

       

 

 



3DE LEERJAAR brengt hun activiteiten in een feestwens! 

Plezier beleven met het dansen van de Zwarte-Pieten Sinterklaasmove. 

Ravotten tijdens de speeltijden op de speelplaats. 

Een nieuwe outfit voor de Sint ontwerpen.  

Tekenen van mooie kerstkaarten. 

Tafels oefenen elke dag opnieuw… 

Informatie verzamelen over het koningshuis. 

Genieten van het spelen van spelletjes na het Sintfeest. 

Even naar buiten, om iets te leren of enkele toertjes te lopen. 

 

Verkennen van de schoolbuurt.  

Alles leren over het park. 

Kennismaken met (stam)breuken. 

Alle foto’s van onze klas vind je terug in ons fotoalbum van het 3de leerjaar. 

Nieuwjaarsbrieven schrijven. 

Toasten op de jarigen. 

In stijl het 1ste trimester afsluiten met een sfeervolle kerstmarkt. 

Een fijne vakantie voor iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het vierde leerjaar sluit het eerste trimester af met ‘wist-je-datjes’ 
Wist je dat… 

 …er elke vrijdag iemand het actuamomentje verzorgt. Zo blijven we op de hoogte van 

belangrijke zaken die zich in West-Vlaanderen afspelen. 

 …Bob, onze klaspop, elke dag op bezoek mag bij een leerling van de klas. Zijn dagboek is 

al goed gevuld met mooie herinneringen. Bedankt allemaal om zo goed voor hem te 

zorgen! 

 …we via de ‘Mooimakers’ onze speelplaats proper houden en we streven naar 0 papiertjes 

op de grond! 

 …we in de wereld van de boeken doken tijdens de boekenweek georganiseerd door het 

Davidsfonds. Wat een enthousiasme en doorzetting om de zoektocht tot een goed einde te 

brengen. Proficiat aan Marie die als winnaar uit de wedstrijd kwam. 

 …een archeologe op bezoek was. Het bleek om juf Sofie Parret te gaan die hiervoor een 

andere studie heeft gevolgd. 

 …enkele (groot)ouders op bezoek kwamen om te vertellen over hun beroep. Hierbij 

leerden we hele goeie vragen te stellen.  

 …we op bezoek mochten naar Hemsrode en we daar hartelijk zijn ontvangen door de 

gravin.  

 … Sint en Piet onze klas heeeeel veel stripverhalen bracht en er al gretig in is gelezen. 

Dank u Sinterklaasje… 

 …elk van ons zijn best deed om een mooi kerstkaartje te ontwerpen ten voordele van de 

het vergroenen van onze speelplaats 

 …we elk een korte spreekbeurt voorbereiden over een onderwerp naar keuze. Heel 

spannend en zo fier op ons eigen resultaat!  

 …we al heel veel rekenden, schreven, zongen, knutselden en nog zo veel meer.  

 

Ons hoofdje zit vol.  

Tijd voor wat vakantie en wat lol. 

Daarna weer met frisse moed. 

Het tweede trimester tegemoet.  

 

Groetjes 

Juf Céline en  

het vierde leerjaar 

 

 

archeologe op bezoek 

Bezoek Hemsrode 
Boekenweek het Davidsfonds 

beroepenuurtje 



De kerstmusical van onze 3de graad.

 



De 3de graad schittert in hun musical: ‘Kerst met Ubuntu’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ouderraad heeft enkele leden bij, een update van wie we zijn: 

Klaar, mama van Milan, Andres, Xibe (5e lj), Senne (2e lj) en Mout (3e kl) - Daniëlle, 
mama van Gabriël (2e lj) en Charles (1e lj) - Greet D., mama van Jasper (2e lj) en 

Paulien (1e lj)- Evi N., mama van Lara, Silas (4e lj) en Lion - Sofie, mama van Bertin 

(5e lj) en Juline (2e lj) - An, mama van Lena (4e lj), Juno (2e lj) en Brin - Nele, mama 
van Helena (1e kl), Olivia - Davine, mama van Bo (2e lj), Lou (3e kl) en Theo – Ine, 

mama van Camille (1e lj), Laurence (peuterklas) – Eline, mama van Axelle (3e kl) en 
Manon (1e kl). 

Allemaal even aanspreekbaar, nieuwe leden zijn altijd welkom. 

Een overzicht van onze afgelopen activiteiten: 

 •Zaterdag 20 oktober: Kaas-en wijnavond.  Een heel lekkere editie.  Bedankt aan 

alle aanwezigen. Een heel erg dankjewel aan alle sponsoren. 

•Woensdag 21 november: Grootouderfeest. We hebben de grootouders verwend met 

ontbijtkoeken en een heerlijke pot koffie.  

• Dinsdag 4 december: De ouderraad helpt de Sint met 

de cadeaus. 

Wij wensen jullie een hartverwarmend en liefdevol 2019 



 



 

 

 


