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Sint 

Maandag na de herfstvakantie was er groot nieuws! 

De Sint had een brief gestuurd en deze werd 

voorgelezen. In deze brief werd aangekondigd dat 

de Sint en zijn Pieten zouden langskomen met een 

helikopter.  

Daarom werd er een gigantische landingsplaats 

getekend op de speelplaats. Hij kwam op 

vrijdagnamiddag! Om 13u15 stonden we allen 

klaar, sommigen met hun verrekijker in de hand 

om al een glimp op te vangen van de goede heilige 

man! 

En dan plots; getoeter!? Een tractor kwam 

aangereden met Sint en Piet. Wat was er nu 

gebeurd? Blijkbaar was zijn helikopter neergestort, 

recht in een grote hooiberg bij Boer Jan! Gelukkig! 

Toch werd het nog een reuze – feest!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat…  

… er op 29 november opnieuw een wijnproeverij 

georganiseerd werd door ons oudercomité? Lekkere 

wijnen werden geproefd! Verschillende flessen 

vlogen over de toonbank. Bestellingen kunnen 

vandaag nog (20/12) afgehaald worden! 

… er weer heel veel mama’s, papa’s, oma’s en 

opa’s zijn komen voorlezen tijdens de 

voorleesweek? We vinden het altijd leuk wanneer 

er ouders e.d. komen helpen om er een fijn en 

leerrijk project van te maken! Bedankt aan alle 

voorlezers!!! 

 

 

 

 

 

 
 
… we opnieuw een bronzen medaille gewonnen 
hebben van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 
voor al onze inspanningen voor de 
verkeersveiligheid? 
 
… onze “soep op de stoep” – actie een succes was? 
Hadden jullie al gehoord van sinaasappelsoep? 
Heerlijk dampende kommetjes vlogen over de 
toonbank! Likkebaardend zagen we kinderen en  
(groot)ouders genieten van de verschillende 
soepen. Het bracht wel 500 euro op! Bednet zal 
ons dankbaar zijn! 
 
… het oudercomité ook een kersthappening 
organiseert vanavond en dat er heerlijkheden  
over de toonbank gaan vliegen.  
Van harte welkom vanaf 15u30! 
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“Grootouders - feest” kleuterschool 
 
Dit jaar kozen we voor een heus 
“SCHLAGERFESTIVAL”.  
 
De kinderen werden aangekondigd door DJ like 
Jan, die kennelijk aangaf dat de showbusiness niet 
simpel, maar reuze – leuk lijkt te zijn. 
 
De grootste sterren waren natuurlijk de kleutertjes 
die prachtige shows brachten onder begeleiding 
van enkele meezingers van enkele Vlaamse 
Schlagerzangers. 
 
Zeker een dikke proficiat aan de kinderen en de 
juffen die er iets geweldigs van maakten. 
Daarnaast meer dan 200x dankjewel aan onze 
grootouders en alle hulp achter de schermen. 
 
U was weer fantastisch!  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor in de agenda van deze maanden: 
 
! Maandag 06/01/2020 = start tweede trimester 
 
Eetfestijn 
Iedereen is van harte uitgenodigd op  
het eetfestijn van het oudercomité.   
Dit zal doorgaan op zaterdag 1 en  
Zondag 2 februari 2020 in de parochiezaal van 
Droeshout. Meer info volgt nog…. 
 
! Woensdag 05/02/2020 = pedagogische studiedag 
De juffen en meesters moeten vergaderen, maar 
de kinderen kunnen genieten van een vrije dag! 
 
! Op vrijdag 7 februari 2020 krijgen jullie er dan 

een facultatieve verlofdag bovenop!       

 
Welke “ontwikkelvelden” staan de komende 
maanden in de kijker? 
Januari = Muzische ontwikkeling 
Februari = Socio – emotionele ontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaatsen 
Ook dit jaar gaan we geen sportieve uitdagingen 

uit de weg. Zo planden we opnieuw een ware reis 

richting buurgemeente Lebbeke om ons ‘op glad ijs 

te begeven’. Dit mag u zeker letterlijk nemen!        

De leerlingen van 1e, 2e en 3e leerjaar werden door 

enkele vriendelijke vrijwilligers naar daar 

gebracht. Bedankt daarvoor! De oudere leerlingen 

stapten op hun fiets en reden vol goede moed de 

provinciegrens over.   

Eens op het ijs kon de pret niet meer op. Glijden, 

schuiven en…. misschien soms eens een duikje naar 

beneden? Gelukkig konden we achteraf ook 

genieten van een drankje! 

Project welzijnszorg 
Vanwege ons ontwikkelveld van de maand “Rooms 
– Katholieke” godsdienst ook nog even vermelden 
dat de kinderen van de verschillende toneeltjes 
van ‘Robby’ hebben genoten. Alles van de 
adventsweken stond in teken van ‘solidariteit’ en 
Kerstmis komt er aan!  

Vlaamse week tegen pesten 
 
Van 14 tot 21 februari 2020 organiseert men de 
“Vlaamse week tegen Pesten”. Ook wij kunnen de 
‘boot niet missen’ en zullen ook een ganse week 
aandacht besteden aan een ernstig probleem als 
pesten, in welke vorm dan ook. Meer info volgt…  
 
Dan sluiten we die week plezant af met…   
…Kindercarnaval, dat gaat dit schooljaar door op 
vrijdag 21 februari 2020. 
Alle klassen (behalve peuters en 1e kleuterklas) 
gaan dit jaar meevieren in Opwijk centrum met de 
andere Opwijkse scholen! 
 
 
Skivakantie 
 
Van 22 tot 29 februari 2020 zijn onze  
5e en 6e - klassers op skivakantie. 
Wildschönau, here we come again! 
 
Maar eerst…. 
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