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Warme kerst(info)prikkels 

Kalender januari. 

Knuffelcontact ‘het’ woord van het jaar 2020. 
In deze speciale tijden met heel wat bezorgdheden straalt het woord 

de warmte uit die we nodig hebben. 
 

Fijne feestdagen voor jullie gezin, jullie familie, jullie knuffelcontact 
en al wie je met veel bubbelwarmte kan, mag en (zou) wil(len) 
omringen. 

  

 

Wij hopen iedereen terug te ontmoeten op maandag 4 januari!  
Voorlopig geen verlengde kerstvakantie. Hou je bubbel klein zodat het vlug normaal kan zijn! 
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Kan je onze 5 VBA’ntjes ontdekken in onze terugblik?  

 

De blinkende ‘warm’gele sterren van de klas van juf Sarah geven jullie een sterrenknuffel. 

 
Het 4de leerjaar brengt mooie herinneringen en wat geleerd werd samen in een fantastische 
zeeklastentoonstelling. 
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Een lichtpuntje, een sterretje zijn voor een ander … Hoe kan dat? 
Het 3de leerjaar van juf Liselotte geeft jullie enkele tips. 

Tijdens deze adventsperiode werkten we in 

het 3de leerjaar tijdens de godsdienstles rond 

de verschillende betekenissen van ‘licht’ nl. 

licht: minder donker; licht en niet zwaar; 

Jezus, het licht voor de wereld en ‘een lichtje 

zijn voor de ander’. Vooral dat laatste hebben 

we uitvoerig besproken in de klas. Hoe kunnen 

wij in deze periode een lichtje, een sterretje 
zijn voor de ander?  

Hier de tips en enkele lieve voorbeelden voor jullie:  

 Mama helpen bij de afwas (ze heeft al zoveel 

rugpijn) 

 Een tekening maken voor mijn oma/opa 

 Papa meehelpen in de tuin 

 Mijn materiaal opruimen als mama het vraagt 

 Mijn speelgoed delen met mijn broer/zus 

 Als er iemand valt, die persoon helpen 

 Een plaats afstaan in de bus aan een oudere 

man 

 Een centje geven aan het goede doel 

 Een bezoekje brengen bij oma in de tuin en 

een dansje doen om haar op te beuren 

 Een kaartje sturen naar iemand 

 

Samen wachten we, verkleed als roetpiet, op de onlinemeeting met de Sint! 
We houden ervan om creatief bezig te zijn in het 5de leerjaar. 

  
Op onze laatste schooldag van het jaar 2020 speelden we een netbaltornooi op schoolniveau. De 
kinderen van het 5de en 6de leerjaar samen, vormden 6 ploegen die het tegen elkaar opnamen. Het waren 

zeer spannende wedstrijden met heel sportieve ploegen. Bedankt allemaal voor jullie sportieve inzet! 
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Nieuwjaarbrieven 
maken en schrijven … 
het blijft een mooie warme 
traditie waar kinderen vol 
enthousiasme aan werken. 
Zelfs onze zesdeklassers 
verrassen graag hun familie 
met hun warme wensen in 
hun schrijf- en knutseltalent. 

  

 

Sint en piet ontmoeten elkaar over de klassen heen! 
Het 2de leerjaar is/was gek op/van 

piet! 

De kleuters van juf Kimberley zijn trots 

eventjes Sinterklaas te mogen zijn. 

 
 

 
Wist je dat de kleuterschool een belangrijke basis geeft voor het leren in de lagere school! 

Een doordachte leeromgeving betekent een goede opstap naar het eerste leerjaar. 

   
Letters herkennen Tijdens creatieve momenten een goede pengreep 

oefenen. 

 

De ouderraad en de school sloegen de handen in 
elkaar om de grootouders te verrassen. 

Een geschenk waar je warm van wordt. 
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Ons ‘zorg’project voor cognitief sterk 
lerende kinderen. 
 

Deze week was er een online info-
zorgvergadering voor de ouders van de 

kinderen die wekelijks in de klas zitten 
van juf Helena. De ouders kregen er 
toelichting over de zorgwerking voor hun 

kinderen. In deze werking proberen we 
de leerhonger van de kinderen te stillen 

en stimuleren we ze om hun eigen 
‘leer’kracht te ontdekken en te vormen. 

 

 

Voor deze kinderen kwam er naast het oudercontact ook een 
kindcontact waarbij we heel blij waren dat kinderen zichzelf 
heel goed konden inschatten en dat de kinderen konden 
verwoorden waar aan kan gewerkt worden.  
 
Kindcontacten: Op onze school organiseren we trouwens 
voor alle kinderen kindcontacten. Een kindcontact is een 
ontmoetingsmoment tussen leerkracht en het lerende kind 
We luisteren naar elkaar en willen we kinderen mee 
verantwoordelijk maken voor hun eigen leren in de klas en op 
school. Wij geloven er immers in dat het zo goed is dat een 
kind zijn leerontwikkeling in eigen handen durft te nemen. 

 

 
  


