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__________________________________________________ 

De spreeKBallON 
Dat Kerstmis vreugdevol mag zijn 
uitbundig en intens 
in het vieren  
met wie je dierbaar is. 
 
Dat de 
kerstvreugde 
warm mag zijn 
in het delen van 
overvloed 
met wie dat 
nooit heeft. 
Dan zal er plaats 
zijn  
voor iedereen  
in Bethlehem. 
 
Dat Kerstmis 
je dankbaar 
gelukkig maakt 
om al wat goed was 
om al wat we voor elkaar deden 
en je zo vertrouwen geeft 
dat veel kan en mag 
in het nieuwe jaar. 
 
   (Kathleen Boedt) 



Beste ouders, 
 
De jaarwisseling staat voor de deur.  Onze eerste spreekballon van 
het schooljaar neemt jullie mee van december naar januari.  We gaan 
samen het nieuwe jaar in. 
Wat willen we nog kwijt over het oude jaar?  Gemakkelijk was het 
niet, ook niet op onze school.   
Corona – we zouden er liever niet meer over spreken – heeft 
iedereen behoorlijk door elkaar geschud.  Toch probeerden we er te 
zijn voor onze kinderen, de kansarmere kinderen niet uit het oog te 
verliezen, veel leuke dingen te doen en vooral onze kinderen heel 
graag te zien.  Ik ben best wel fier op mijn team omdat ze daar zeer 
goed in geslaagd zijn.   
Heel fier ben ik ook op de mooie bibliotheek die door de werkgroep 
bib gerealiseerd werd en het hele traject/project dat dit jaar loopt.  Ik 
hoop dat de kinderen er jullie ook al over vertelden.  Er kwamen 
leeskwartiertjes in de klas, de boekenfee kwam op bezoek, ze 
mochten een naam voor de bib kiezen, ze bezochten maandelijks het 
themahoekje….  Dit alles omdat we het lezen en vooral het 
leesplezier willen bevorderen. 
Bracht corona ook “goede” dingen?  Doordat het leven even tot 
stilstand werd gebracht, beseften we dat er nog een leven is buiten 
de dagelijkse ratrace.  Dat we zoveel leuke en goede buren hebben, 
mensen dichtbij.  We groetten elkaar op straat, we deden 
boodschappen voor ouderen of voor mensen die niet goed te been 
waren.  Op onze school maakten alle kinderen naar aanleiding van de 
warmste week,  wenskaarten die terecht zullen komen bij ernstig 
zieke kinderen in verschillende ziekenhuizen.   
We namen spontaan initiatief om verbinding te maken met elkaar.  
Ook van jullie, ouders, vrijwilligers,… mochten we warmte ervaren: 
bedankjes, duimpjes en hartjes en kleine hartverwarmende 
berichtjes op facebook (voor wie het nog niet wist… maak je maar 
gauw vriend), het goed volgen van de afspraken, de hulp van onze 
vele vrijwilligers en zo veel meer…  De solidariteit deed deugd! 



Ik hoop samen met jullie dat we in het nieuwe jaar (en… met het 
vaccin) het einde van die toch wel lange tunnel zullen zien.   
Na de vakantie gaan we er opnieuw voor.  We zullen de regels dan 
ook nog moeten volgen maar meer dan ooit geloven we in de kracht 
van ons allemaal samen!! 
Geniet in jullie gezinsbubbel van een fijne kerstvakantie en maak er 
warme en gezellige feesten van. 
 
Tot volgend jaar! 
 
Vanuit het hart, 
 
Katrien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Feesten van het licht bij verschillende groepen/godsdiensten. Ook in onze 

              school is er diversiteit en vinden we het belangrijk dat daarover gepraat wordt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijzinnigen kiezen zelf hoe en 
waarom ze kerstmis vieren. Velen 
komen samen met familie en 
vrienden, versieren het huis, geven 
cadeautjes. Een moment van vrede 
en verbondenheid tussen alle 
mensen, een tijd om de verschillen 
aan de kant te zetten.  

Christenen vieren de geboorte van 
Jezus.  
In het kerstverhaal wordt Jezus 
geboren in een stal.  
Hij wordt het licht van de wereld 
genoemd. 

Joden vieren in 
december het 
lichtfeest, Chanoeka. 
Het feest duurt 8 
dagen.  
Elke dag wordt een 
kaarsje aangestoken 
aan de negenarmige 
kandelaar, Chanoekia. 

Met Divali vieren de 
hindoes in oktober of 
november de 
overwinning van het 
goede op het kwade. 
Overal in huizen en 
daarbuiten worden rijen 
lichtjes aangestoken.  
Het is een gezinsfeest 
waar zoetigheden 
bijhoren. 

Moslims vieren geen 
kerstmis. 
Hun Suikerfeest (het einde 
van de ramadan) 
en Offerfeest zijn 
familiefeesten waarbij ook 
gedeeld wordt met de 
armen. 

Boeddhisten vieren op 
het Wesakfeest, 
de geboorte, de 
verlichting en de dood 
van Boeddha.  
In de tempel worden 
heel veel lichtjes 
aangestoken. 

Kerstmis 
Licht 
in het 

donker 

    

.  

  

. 



Ik zou onze school willen vergelijken met een huis waar we een 
warme thuis willen van maken voor iedereen! 
 
Een huis  
is een van de meest 
pakkende beelden 
die er zijn. 
 
Wie geen huis heeft 
kan zich niet 
ten volle ontplooien. 
 
Een huis  
is de noodzakelijke  
voorwaarde 
om een thuis te hebben. 
 
Een huis heeft kamers, 
verschillend van elkaar, 
maar toch deel van het  
geheel. 
 
De bouwstenen van een  
huis zorgen ervoor 
dat het sterk staat 
en zich toch onderscheidt 
van andere huizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



En dan nog volgende bedenking: 
 
We denken wel eens: 
je ergens welkom voelen 
heeft niets met bakstenen te maken. 
Het gaat niet over luxe, 
niet over geld of rijkdom. 
 
Dat is waar. 
Het gaat over de mensen, 
mensen met een open hart, 
bij wie je warmte en rust kan vinden. 
Welkom zijn is mogen zijn wie je bent, 
je aanvaard voelen 
en kunnen groeien. 
Het gaat over een plek  
om thuis te komen. 
 
Maar ik vraag jou… 
Hoe maak je een warm nest in een huis dat koud en vochtig is? 
Hoe kom je tot rust 
als zorgen en angst aan je vreten? 
Hoe kan je jezelf ontplooien 
als je omringd wordt door conflict? 
Hoe kan je je ergens thuis voelen als je niet eens een huis hebt? 
 
Het dak boven je hoofd 
zegt veel over de kansen die je krijgt. 
 
Als mensen 
niet menswaardig kunnen wonen, 
is dat dikwijls 
omdat ze niet echt welkom zijn 
in onze samenleving. 
We maken gewoon geen plaats voor hen. 



 
Zesde leerjaar.  

 

Hij kwam in het holst van de nacht…. 

 

 

 

Elle: Het was een grote verrassing, dit hadden we niet verwacht! 

Fleur: Leuk dat we onze pantoffels mochten aandoen tijdens het ontbijt in de 

klas.  

Anouck: Het was leuk dat we koeken en snoepjes kregen! 

Karo: We moesten op de gang wachten en kwamen in een beetje verlichte 

klas binnen, zo was het een grote verrassing.  

Matti: We hebben leuke cadeautjes gekregen! 

Karo: We mochten de cadeautjes op een toffe manier uitpakken.  

 

 

   



Genieten van groepswerk en verjaardagen! 

 

    

 

 

Jihad: Het is genieten met een snoepje en een muziekje tijdens het werken.  

Clara: Het is  fijn om ons werk uiteindelijk voor de klas voor te stellen.  

Saïku: Leuk om eens op een andere manier te werken.  

Sienno: Het opzoeken op computer is leerrijk!



‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar.’ 

Strapdag 
 

Strapdag is ondertussen een vaste traditie.  
De leerlingen keken enorm uit naar het 
‘wieltjesmoment’. Steppen, skaten … op 
straat en op de speelplaats is super!  

 

 
Voorleesproject thema ‘Herfst’ 
 
Enkele reacties van leerlingen: 

 
‘Ik vond het heel leuk om voor te lezen.’    
 
‘Ik vond het samenwerken met mijn groepje 
leuk.’ 
 
       ‘Opdrachtjes geven = super.’ 
 
    ‘Tof!’ 
 

 ‘Blij dat we dit mochten doen.’ 
 
Reactie van de juf: ‘Heel goed geoefend met lezen. Ieder groepje 
maakte een mooi spel. Trots op jullie, vijfdekes!’  
 
 
 
 
 



Sint in de klas 
 
‘Het ontbijt in de klas was heel leuk.’  
                         
 ‘Lekker en gezellig.’ 
 
 ‘Supertof dat we pakjes kregen.’ 
                                       ‘Het was lekker!’ 
‘Mmmm!’ 
 

Aandacht voor… 
 
Saved by the bell: In de klas keken de leerlingen 
filmpjes over het project en werd dit besproken. 
Nadien werd er volop lawaai gemaakt met belletjes. 

En wees gerust… dat laatste lukte heel goed.         

 
Spring mee voor ADHD: 
Dit was de eerste keer en zeker voor 
herhaling vatbaar. We leerden de mooie 
aspecten van personen met ADHD te 
bekijken. Nu zijn we jaloers op hun energie! 
Heel leuk om een minuut met z’n allen te 
springen. Op het einde van de dag sloten we 
af met het campagnelied en de -dans op straat.                                    
 
Leeskwartiertje: 
Elke dinsdag en vrijdag sluiten we de dag af met een kwartiertje 
lezen. De juf en andere leerlingen zorgen voor boeken in het 
maandthema. Soms leest de juf voor. Veel leerlingen kijken steeds uit 
naar deze kwartiertjes. De Sint gaf nu ook een luisterboek. In de gang 
staat ook steeds een thematafel vol boeken.  
! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van 

onze school. 



Sinterklaasontbijt in de 4de klas 

Dit jaar kwam de Sint niet naar onze klas.  

Toen we ’s morgens binnenkwamen, was de tafel gedekt met 

klaaskoeken, chocomelk, een mandje met lekkernijen en een grote 

zak met daarbij een brief.  

De brief kwam van de Sint om ons te zeggen dat hij niet persoonlijk 

kon aanwezig zijn in onze klas door corona, maar dat we mochten 

genieten van een lekker ontbijt. 

Na het ontbijt keken we in de zak en bekeken we de leuke 

geschenkjes die tevoorschijn kwamen. Juf Sonia speelde voor Piet. 

We luisterden ondertussen naar Sinterklaasliedjes en we dansten ook 

nog op de Sintsong.  

Even later klopte de Sint op ons raam en zo zagen we hem toch nog 

eens, “coronaveilig”! Zijn Pieten waren er ook bij. We vonden het 

heel leuk! 

 

      



        

                      

 

 

 

 

 

 

 

Wat zit er in de zak?                             Zie maar, ik vond een toverslang!   

 

                

    

 

 

 

 

 

 

         

Juf Sonia rent door de klas                        We dansen op de Sintsong. 

met de  zak op haar rug. 



  MUZODAGEN (derde leerjaar) 

 

In de maand oktober hebben we met onze klas deelgenomen aan de 

muzodagen. Gedurende twee dagen waren we muzisch bezig o.l.v. 

leerkrachten uit de Teken-  en de Muziekacademie. ‘Huizen’ was het 

thema waarrond we werkten. Onze creativiteit werd enorm 

geprikkeld. 

 

Dit vonden de leerlingen ervan: 

- Het was super leuk. 

- We leerden kijken naar details. 

- We leerden hoe we moesten schetsen. 

- Onze fantasie kwam goed van pas.  

- Zeer creatief.  

 

  



Week van het bos (derde leerjaar) 

 

Naar aanleiding van de week van het bos trokken we met onze klas 

naar het bos ‘t Ename voor een educatieve boswandeling 

georganiseerd door onze speciale gids Chloé. Ze had alles tot in de 

puntjes samen met haar ouders voorbereid. Chloé deed dit 

schitterend!  

 

Dit vonden de leerlingen ervan: 

- Het was een leuke wandeling. 

- We hebben veel bijgeleerd. 

- Het was interessant. 

- Chloé deed het super goed. 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



Kronkeldiedoe 

We gingen met het eerste leerjaar naar Kronkeldiedoe. Wij 

deden daar oefeningen. We gooiden kegels omver. We slaan 

op een ballon met een stok. Het was leuk.  

Wout en Yanis 

 

 

Naar het bos 

We zijn met het eerste leerjaar naar het bos geweest.  

Er stonden veel paddenstoelen en er waren veel 

beukennootjes. We hebben veel 

kriebelbeestjes gezien. Er was veel 

modder in het bos. Gelukkig hadden we 

laarzen aan. We zochten gekleurde 

blaadjes. 

Emiel en Louis 



Strapdag 

Ik vond het spannend deze morgen dat we mochten stappen 

en dat we een bandje voor strapdag kregen. Ik was blij toen 

we dat bandje kregen. ’s Middags mochten we boterhammen 

eten op de straat. Na de middag stapten we naar de 

speeltuin. 

Prudence en Maxime 

 

 

Stella op bezoek 

Vanmiddag kwam de juf naar school met Stella. Daarna 

mochten we de hond aaien. Dan liep ze rond in de klas. Toen 

werd ze bang en gaf ze over. En toen kwam de mama van 

Arzo met haar hond Simba naar school. Ze vertelde over haar 

beroep: hondenkapster. We mochten een speelgoedhond 

kammen. Ze had veel scharen bij. We vonden het leuk. 

Salih en Ilaya 

 



 

 

Toen we binnenkwamen, zagen we Stella. Ze lag op haar 

dekentje met haar knuffel. Ze snuffelt aan onze benen. We 

hebben een nephond gekamd. De mama van Arzo is een 

hondenkapster. 

Rachid en Margot 

 

De boekenfee 

Op een ochtend kwam de boekenfee binnen in onze klas en 

zij heeft veel boeken gelezen. Ze las voor in de turnzaal. Elke 

maand komt er een nieuw thema. Deze maand is het thema 

‘feest’. In de klas hebben we een boekenhoekje. 

Seppe, Amina en Cedric 

 

 



De Sint! 

Sint en piet kwamen naar school. We hebben een nieuwe 

mijter voor de sint gemaakt. Als we binnenkwamen, kregen 

we cadeautjes. We kregen ook klaaskoeken en chocomelk. 

We waren blij. 

Lana en Elias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hij komt, hij komt… de lieve, 

goede Sint! 
 
 

Eindelijk was hij daar! Na lang wachten en thuis mooi 

ons schoentje te zetten, stonden de leerlingen van 

het eerste leerjaar voor een grote verrassing… 

 

 

 

 

 

 



Verrassingsontbijt 
Op dinsdag 1 december verraste Sinterklaas en zijn 2 hulppieten de 
leerlingen van het eerste leerjaar: bij het binnenkomen van de klas lag 
een brief en heel wat lekkers klaar voor de leerlingen. Bovendien 
kregen ze ook mooie cadeautjes om mee te spelen! 
 

  

   

  

  

   

  

  

  

   



Sinterklaas op bezoek 
Na de speeltijd mochten de leerlingen EIN-DE-LIJK op bezoek bij 
Sinterklaas. Om de Sint te bedanken voor het lekkere ontbijt en de 
mooie cadeaus, zongen de leerlingen van het eerste leerjaar een 
liedje. Heel mooi gezongen, lieve vriendjes!  
 
Enkele reacties van de leerlingen uit het eerste leerjaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

We telden af met de 

aftelkalender van de Sint. 

Amber 

De Sint had ons ’s morgens verrast met 

mooie geschenkjes en een lekker ontbijt! 

Lotte 

We maakten het heel gezellig in de klas. 
Renesmée 

 

Linde en ik hebben met de puzzel 
van de wereldbol gespeeld die we 
kregen van de Sint. 
Lex 

Sinterklaas had lekkere 

nic-nac’jes meegebracht. 

Lander 
De Sint heeft gezegd dat we 
heel braaf zijn geweest. 
Nicolas 

We hebben Sinterklaas 

gezien op veilige afstand. 

Daan 

We zongen een 

liedje voor 

Sinterklaas en 

zijn 2 pieten. 

Amalia 

We maakten een 
pietenmutsje. 
Alizée 

We hebben 

mooie filmpjes 

gezien over 

Sinterklaas. 

Ibrahim 

We hebben 

zwarte piet 

getekend. 

Mathea 

We hebben een 

pietje gemaakt. 

Sue 
We hebben Sinterklaas geschilderd. 

Ynske 

Ik vond het ontbijt heel lekker. 

Amelia 

Ik vond het 

leuk om in 

ons 

bundeltje 

van piet te 

werken. 

Shahed 



Verjaardag Linde – 6 jaar!  
 
 

Op zondag 6 december werd Linde uit het eerste leerjaar 6 jaar. 
Dat moest gevierd worden! Als kers op de taart nam Linde een leuke 
verrassing mee voor haar klasgenootjes en dat vonden ze heel fijn. 
Een dikke proficiat, Linde!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



           Knutselwerkjes  
Om ons voor te bereiden op de komst van Sinterklaas en zijn 

hulppieten, maakten we allerlei mooie werkjes. Super gedaan! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veel leesplezier in de 3de kleuterklas. 

 

Dit schooljaar hebben we al 3 keer een nieuw themahoekje kunnen 

bewonderen in onze school: Welkom, Griezelen en Feesten. 

Telkens vinden wij daarbij ook mooie boekjes.  De boekenfee is ook al eens in 

onze klas komen vertellen. 

We keken naar de kamishibai en een poppenkastspel van Sint en Piet. 

In onze klas hebben wij ook een boekenkoffer vol met nieuwe themaboeken uit 

de bibliotheek.  Leesplezier verzekerd! 

Met allerlei verschillende soorten letters maken we nieuwe woorden in de 

letterhoek. 

Foto’s kan je bekijken op de website. 

 

 

Onze thema’s van het voorbije trimester: 

Wij laten jullie genieten van onze tekenkunst doorheen de thema’s: 

 

1)  Welkom in de 3de kleuterklas 
2) Lekker fruit is gezond 
3) Herfstkleuren  
4) Sinterklaas en Zwarte Piet 
5) Kerstmis vieren 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Hij komt, hij komt, die lieve goede 

Sint! 

 

Dozen en pakjes, pakjes en dozen… we deden het allemaal!  

Van de vele dozen die de kinderen meebrachten naar de klas 

maakten we pakjes, schoorstenen, een stoomboot … 

 

De kinderen leefden zich uit en telden af naar de Sint.  Zou hij 

bij ons ook een pakje brengen?  Zijn we flink geweest?  We 

deden in elk geval ons best ☺ 

 

Hoge schoorstenen bouwen en er eentje schilderen. 

 

    



Oefenen op timmeren, mochten de Pieten speelgoed in 

elkaar moeten steken. 

 

   

 

We leren alles inpakken … 

 

 



… maar ook alles uitpakken! Joepie ☺ 

 

Naast al het Pietenwerk, maakten we onze pietenmutsen en 

nog andere werkjes. 

   

 

En wat hadden we geluk!  Sint en zijn 2 pieten kwamen langs, 

brachten ons veel lekkers en leuke pakjes voor in de klas! 

Dank je wel en tot volgend jaar! 



We roepen luid: ‘wij eten 

graag fruit’ 

Met Tutti Frutti in het zicht, wilden we 

ook eens kijken welk fruit er allemaal 

was en wat we nu lekker, zoet, sappig, 

zuur en kleurrijk vonden. 

We proefden, dronken en smulden van allerlei soorten fruit.  

Met de fruitpers toverden we lekker en vers sinaasappelsap 

en van de vele appels die we in stukjes sneden, maakten we 

gezonde appelmoes.  De smaak van de pompelmoes viel niet 

bij iedereen in de smaak, maar een banaan, rode en groene 

druiven… lusten de meesten wel. 

De vele appels sneden we in stukjes. 

    

 



   

Van deze stukjes appel maakten we een lekkere, zoete 

appelmoes. 

 

  

  



 

Naast het proeven stempelen, schilderen, plakken en 

tekenen, maakten we een fruitboekje. 

 

 



 Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 

mijn...... SCHOENTJE!! 

Een hele spannende periode waar elk kind naar uit kijkt…   

In de klas ontdekten we een grote zak vol met schoenen.  Het 

was wel een beetje vreemd dat Piet een zak met schoenen 

achtergelaten had.  Waarom zou hij dat nu toch gedaan 

hebben? 

 

Welke schoenen zijn er 

allemaal? Welke sluitingen 

en kleuren hebben die 

schoenen? En vooral... welke is nu echt de mooiste schoen 

om te zetten voor het bezoek van Sinterklaas? 

 

Na alle schoenen goed te 

inspecteren, vonden wij de 

perfecte schoen niet.  Daarom 

gingen we zelf aan de slag.  

Kijken jullie 

mee? 

 

 

 



Er werd heel hard gewerkt in onze zonneklas. 

 



Maar alleen werken is ook niet leuk.  

We speelden veel verschillende spelletjes, hebben een boot 

in de klas gezet en werden zelf een beetje Sinterklaas en Piet. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brief van Sofie 

 

Ik kom nu twee halve dagen in de week 

naar school voor te lamineren, te kopiëren, 

iets uit te knippen … Ik doe dit heel graag 

voor jullie, lieve juffen! 

Wel heel jammer dat ik niet meer bij 

jullie mag komen in het klasje. 

Ik mis jullie allemaal zo erg, 

maar ben al heel blij ik terug mag komen voor 

andere taakjes  omdat ik zo weinig mogelijk 

met mensen in contact mag komen door 

corona. 

Maar wel heel jammer dat ik nu weer niet meer 

mag door corona. 

Ik heb veel steun gehad in de coronatijd  van 

de juffrouwen 

Dat is zo tof. Hartelijk bedankt daarvoor! 

Het zijn nog steeds moeilijke tijden omdat ik 

nu niet meer naar schooltje kan. 

Ik denk veel aan jullie, daarom deze brief. 

 

Vele lieve groetjes van juf sofie  van 

heuverswijn 

 

En hopelijk mag ik snel weer naar het klasje 

komen bij jullie. 

 

Hou jullie goed en tot snel! 

Groetjes, 

Sofie 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Door Corona mogen wij geen evenementen 
organiseren. Dat is een serieuze streep door onze 
rekening.  
Gelukkig organiseerde het Oudercomité opnieuw een 
koekjesverkoop. Het was een groot succes!  
Ze zamelden maar liefst 3000 euro in! 
Dit geld wordt ook gebruikt voor de aankoop van het 
nieuwe speeltoestel voor op de speelplaats. Tijdens de 
paasvakantie zal het geleverd worden.  
Aan iedereen een dikke dank je wel!!! 
_____________________________________________ 
 
Sinds november kan je ons ook volgen via Facebook. 
 
 

 KBO Nederename 

 

 
 

 



Er was eens… 
 

Een school in Nederename waar de juffen jaar na jaar 

merkten dat het lezen bij de kinderen minder vlot begon te gaan. 

Een opdracht lezen, een stukje voorlezen in de klas, spontaan een 

boek lezen… Ze hoorden de vlotheid achteruit gaan. Na 

gesprekken met kinderen en ouders wisten ze ook dat er veel 

minder gelezen wordt in de vrije tijd, dat kinderen lezen vaak saai 

vinden… Gelukkig merkten ze dat nog niet in de resultaten en 

bleven ze niet bij de pakken zitten. Ze ondernamen actie en 

proberen nu om lezen terug leuk te maken…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeskwartiertje in de klas 

Het voorleesproject 

Een welkomsthoekje om lezen in de 

kijker te zetten 

Nascholingen rond 

lezen voor de 

leerkrachten 

… 



In deze Spreekballon willen we jullie eens tonen hoe de 

schoolbibliotheek tot stand is gekomen. 

 

Met een werkgroep hebben we 

verschillende keren 

samengezeten. Daar werden 

alle ideeën op een rijtje gezet 

en kozen we wat mogelijk was 

voor onze school. 

 

 

We gingen op zoek naar 

passende, betaalbare meubels en 

hebben die dan nog in elkaar 

kunnen steken 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een bibliotheek horen natuurlijk 

boeken…veel boeken… We mochten 

heel wat nieuwe boeken kopen en dat 

vonden we natuurlijk fantastisch!  

We kregen ook enorm veel mooie 

boeken van jullie. Dank je wel! Onze 

boekenkasten zijn al goed gevuld. 
 

 

 



Toen moest het ‘echte’ werk 

eigenlijk nog beginnen. Alle boeken 

werden gesorteerd en voorzien van 

een label op basis van een thema. 

Zo kunnen de kinderen hun weg 

vinden in het grote aanbod. De 

kinderen mogen wel uit alle boeken 

kiezen. We vinden het belangrijk dat 

ze kunnen kiezen volgens hun 

interesse. In de bibliotheek wordt er 

geen niveau opgelegd. 

 
 

 

Bij een leuke bib hoort ook een leuke naam. We wilden een naam 

die bij onze school past en die ook uitdrukt dat het een gezellige 

plaats is. Na een verkiezing werd de volgende naam gekozen: 

 



We probeerden om van de bibliotheek een gezellige, huiselijke 

plaats te maken. We hopen dat de kinderen het leuk zullen vinden 

om naar de bib te komen. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vrije dagen 2de trimester 
 
Terug school op maandag 4 januari 2021 
 

• Woensdag 20 januari: pedagogische studiedag (geen school 
voor de kinderen) 

• Maandag 1 februari: facultatieve verlofdag 

• Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari: 
krokusvakantie 

• Woensdag 3 maart: pedagogische studiedag (geen school voor 
de kinderen) 

• Maandag 15 maart: facultatieve verlofdag 

• Maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april: paasvakantie 
 
 
Te noteren data, leuk om te weten 
 
Of de activiteiten doorgaan zal afhangen van de regels die ons 
worden opgelegd.  Hou de kalender op de website in de gaten, die zal 
zo vlug als mogelijk aangepast worden. 
 

• Dinsdag 5 januari: K3 naar de Woeker? 

• Vrijdag 8 januari: L4 naar de Woeker? 

• Dinsdag 12 januari:  
- K1, K2, K3 naar de Woeker? 
- 20.00 uur: oudercomité (online?) 

• Maandag 25 januari: instapmoment voor kleuters die starten op 
2 februari 

• Maandag 8 februari: 
-  instapmoment voor de kleuters die starten na de 
krokusvakantie 
- brugactiviteit K3 – L1 

• Dinsdag 9 februari: sportactiviteit voor L3 en L4 (Sportkot)? 

• Woensdag 10 en donderdag 11 februari: oudercontact lager 

• Vrijdag 12 februari: rapport 3 en sportrapport 



• Dinsdag 23 februari: L5 en L6 naar de Woeker? 

• Donderdag 25 februari: 1ste zwemles voor L1 en L2 

• Vrijdag 26 februari: L4 naar Axelwalle? 

• Zaterdag 27 februari: bloemenverkoop door het oudercomité? 

• Maandag 1 maart tot en met woensdag 31 maart: 
jeugdboekenmaand 

• Dinsdag 9 maart: brugactiviteit K3 – L1 

• Dinsdag 23 maart:  
- L1, L2, L3 naar de Woeker? 
- sportactiviteit voor L5? 

• Maandag 29 maart: instapmoment voor de kleuters die starten 
na de paasvakantie 

• Maandag 29 en dinsdag 30 maart: oudercontact kleuter? 

• Dinsdag 30 maart:  
- toneel voor L1 en L2? 
- oudercomité 

 
 

 
 

 

 

 


