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Schoendozenactie 
De schoendozenactie gaat op maandag 30 november van start. Tot 11 december 
mogen schoendozen binnengebracht worden. Bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u ook een brief met meer informatie. In de klas wordt de actie 
ook geduid aan de leerlingen. Helpt u mee aan het bezorgen van een 
kerstcadeautje voor daklozen en kansarme gezinnen? 
Alvast in hun naam: Hartelijk Bedankt!!! 

 
Jaarthema : Verrassend vreugdevol 
Verrassend vreugdevol' zetten we het jaarthema van dit 
schooljaar verder. Onze regenboog heeft al drie kleuren. 
Tijdens de maand december komt de kleur 'zilver' erbij, 'het 
onverwachte verwelkomen'. In elke klas wordt door middel 
van loting een klasgenoot aan uw zoon/dochter toegewezen. 

De bedoeling is dat uw zoon/dochter tijdens de maand december een fijne, lieve, hart-
verwarmende boodschap of compliment schrijft of een mooie tekening maakt voor het 
klasgenootje. Mogen we hiervoor rekenen op uw hulp bij het schrijven?  
Op woensdag 16 december delen we de zelfgemaakte, kosteloze boodschappen uit in 
de klas. We hopen veel (glim)lachende gezichten op school te zien.  
 

Tutorlezen 
Vanaf november zijn we in onze school gestart met wekelijks 
tutorlezen. Een leerling uit het 4de leerjaar (de tutor) gaat dan lezen 
met een leerling uit het 1ste leerjaar. Het 5de leerjaar met het 2de 
leerjaar en het 3de leerjaar met het 6de leerjaar. 
Samen lezen ze een verhaal. Dat is een hele uitdaging want een jonger kind 
begeleiden bij het lezen is niet zo eenvoudig en voorlezen voor een ouder kind is best 
wel een hele uitdaging! Maar als je op het einde al die blije gezichten ziet dan weet je 
dat het een win-win situatie is voor allemaal ! 
 

Op tijd op school 
De bel gaat… Niemand is te laat.  
Mama’s, papa’s, opa’s, oma’s,… dikke pluim ! 
De kinderen kunnen immers rustig naar de klas. 
Zo voelen ze zich helemaal in hun sas. 
Met op tijd op school komen begint de dag al goed. 
De kinderen leren dan hoe alles moet. 
Wat vinden wij het leuk en fijn. Als alle kinderen tijdig op school zijn ! 
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Toetsenperiode - rapport 
Begin december start traditioneel met een eerste “grotere” toetsenperiode 
voor de hogere klassen. Om extra lestijd te winnen, mede door de 
verlenging van de herfstvakantie, hebben we samen besloten het aantal 
toetsen te verminderen of in tijd te verkleinen en de toetsenperiode aan te 

passen. De toetsenperiode loopt van 7 t.e.m. 15 december. Pas op donderdag 17 
december krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. De voorziene 
oudercontacten en rapportbesprekingen verplaatsen we naar de week van 11 t.e.m. 15 
januari 2021. Vlak na de kerstvakantie ontvangt u hier meer informatie over. 

 
December is … Advent  
Samen met het team hebben we een mooi adventsproject in elkaar 
gestoken waarin we samen op weg gaan naar Kerstmis. Naast de 
toetsen willen we er met de kinderen ook een warme en gezellige 
tijd van maken.  
Omdat we slechts met een beperkt aantal mensen in de kerk mogen 
aanwezig zijn, houden we per klas een kerstbezinning in de kerk op 
donderdag 17 december. Helaas kunnen we jullie hiervoor niet 
uitnodigen. We zetten enkele sfeerbeelden nadien op onze nieuwe 
website. 

 
 

 
Fluo-actie – Kus- en rij 
Proficiat x2= Proficiat Proficiat!!!  

1. Voor iedereen die goed zichtbaar in fluo veilig naar school komt. 
2. Voor iedereen die de kus- en rijzone goed gebruikt en er dus 

NIET parkeert maar de kinderen vlot en veilig laat uitstappen. 
 
OPGELET: Wanneer u kinderen met de auto naar school brengt…  
Fietsende kinderen (ook met ouders) schrikken meer dan eens wanneer een auto plots 
de kus- en rijzone verlaat of wanneer onverwacht een portier opengaat. 
Daarom onze gouden raad voor automobilisten: 

- laat kinderen alleen langs rechts uitstappen (zijde van het voetpad) 
- stap zelf niet uit wanneer dit niet écht nodig is (en kijk vooral goed of er geen 

fietser aankomt wanneer u het portier opent) 
- let dubbel zo goed op bij het verlaten van de kus- en rijzone 

Hartelijk dank om hier extra op te letten!!! 
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De warmste week 
Dit jaar kan de actie van het 6de leerjaar voor de warmste 
week om de gekende reden niet doorgaan. We zullen als 
school zeker onze warme vlammetjes ophangen om te tonen 
dat we iedereen in onze buurt een warm hart toedragen! 

 

 

 

 

Belangrijke data 
Ma 30 nov Start shoebox-actie 
Do 3 dec Schoentje zetten in de klas  
Do 17 dec Rapport 
Do 17 dec Kerstbezinning  
Vr 18 dec Kerstfeestje in de klas 
Ma 21 dec Start Kerstvakantie 
Vr 1 jan Einde Kerstvakantie 
Ma 4 jan Eerste schooldag van 2021! 
 
 

Goed om weten: 
De wereldklassen, tweedaagse voor onze leerlingen van het 2de leerjaar, zijn verplaatst 
naar 10 en 11 juni. 


