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     NIEUWSBRIEF 
 
 
Beste ouder(s)  
 
De adventskransen en kerstbomen staan in onze klassen. Het eerste trimester is bijna voorbij. 
Wat is er de voorbije maanden hard gewerkt. Proficiat aan alle kinderen die hun best deden! 
 
In deze tijd verzamelen we ook droge voeding voor St. Vincentius. Al 4 dozen staan gevuld 
klaar. Dankjewel ouders!  
 
Onze school heeft de Brug en Opaal (behoren tot onze scholengroep) gesponsord. Met de 
leerkrachten gingen we naar hun winterbar. Deze scholen voor buitengewoon onderwijs moeten 
gespecialiseerde turnleerkrachten inzetten voor hun leerlingen op sportdagen. En dat kost 
centjes. 
 
Verder schonken we aan een schooltje in Nepal onze oude computers. 
Juf Nicole zorgde ervoor dat alles terecht kwam. (zie filmpje) 
 
Onze ouderraad verwent onze kinderen! Zij zorgen voor wat lekkers voor 
de komende kerstfeestjes in de klassen. Niemand moet koekjes of snoep 
of drank meebrengen. Ook hiervoor een dikke dankjewel aan de 
ouderraad! 
 
Zo hebben we allemaal een bijdrage gedaan in de Warmste Week, in de 
advent. 
 
Wat voorbij is… 
Onze kinderen van de 2e graad gingen naar Kiewit, volgden daar 
workshops en leefden zich uit in de natuur. 
We haalden heel wat medailles op de Scholenveldloop in Lummen. 
De kleuters gingen naar de Olmense zoo en beleefden een fijne dag. 
De leerkrachten kregen een traktatie van de ouderraad op “Dag van de leerkracht”. 
Op woensdag 23 oktober ging de lagere school schaatsen in Hasselt. 
De kinderen van het 3e en 4e leerjaar beleefden heel wat pret met “Alles met de bal”. 
Onze grootste leerlingen gingen naar DOEDANIEDAG. 
Op een mooie herfstdag maakten we een uitstap naar de Venusberg of wandelden we in ons 
dorp.  
In oktober geurde de school naar pompoensoep. 
Zwarte Piet logeerde in het Blokje en kwam met Sint op bezoek op 2 december. 
Enkele klassen woonden al een theatervoorstelling bij. 
In deze wintertijd genieten we van verse soep. 
De leerlingenraad vergaderde en vindt dat er meer orde moet zijn op de speelplaats. Zij 
stelden een beurtrol op om papiertjes op te rapen. 
De nieuwjaarsbrieven die u bestelde werden uitgedeeld. 
We deden een brandoefening en die verliep zeer vlot. 
 



En wat nog komt… 
De kerstgebedsviering gaat door op vrijdag 20 december om 11 uur in de kerk en hiervoor 
nodigen we iedereen uit. De kinderen lezen voor en zingen mooie kerstliedjes. 
Alle klassen oefenen volop aan een muzische act voor de kerstshow. Helaas door ruimtegebrek 
kunnen we de ouders niet uitnodigen. Maar in 2020 plannen we weer een grandioze 
kersthappening voor iedereen. 
 
De verbouwingen van het Blokje zijn bijna klaar. Afwerking hier en daar en schilderwerken 
moeten nog gebeuren. Nieuwe meubelen worden gebracht in januari. Nog enkele weken 
geduld. Dan volgt de verhuis. Wij zullen hiervoor een oproep doen voor helpende handen. 
 
Onze leerlingen zullen in het 2e trimester weer heel wat nieuwe leerstof verwerken. Maar ook 
in de kleuterklassen wordt er heel wat kwaliteitsonderwijs gegeven. Onze kleinsten doen 
elke dag aan wiskundige initiatie met oefeningen aan de zandtafel. Ze leren letters en cijfers 
kennen. Fijne en grove motoriek wordt geoefend en nog veel meer. 
 
In januari vragen we weer een bijdrage voor het 2e deel van de maximumfactuur. We bezorgen 
u hiervan een factuur. 
 
In februari sparen we de 2e keer voor zeeklassen. 
 
Een pluim voor… 

• alle ouders die vuilniszakken schonken aan de school 
• alle grootouders die zich inzetten voor hun kleinkinderen 
• chauffeurs die vrijwillig voor vervoer zorgen 
• alle ouders voor hun engagement om naar de oudercontacten te komen 
• iedereen die zich vrijwillig inzet voor het goede voor onze kinderen (Jos, Nicole, Mari, 

Ilse, de ouderraad, klusjesmannen, …) 
 
 
Tot slot wensen wij u en uw familie al wat goed is voor het nieuwe jaar! 
Zalig kerstfeest! 
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