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Beste ouders, 
 
De laatste maand van het jaar is weer van start gegaan. Even tijd om een blik te 
werpen op december.  
 
Hartelijk dank 
We willen in deze nieuwsbrief van december iedereen hartelijk danken die ons in 2022 
op één of andere manier geholpen heeft. We denken dan aan atelierouders 1ste 
leerjaar, helpende handen, refterouders, leden van de ouderraad, leden van de 
schoolraad,… Kortom iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft 
bijgedragen om samen ‘school te maken’. Hartelijk dank. 
 
Sinterklaas 
We kregen bericht dat Sinterklaas en Piet onze vestiging in de 
Stationsstraat zullen bezoeken op maandag 5 december. We kijken erg 
uit om hen te mogen verwelkomen.  
 
ICT-leermiddelen 

We blijven inzetten op een groeiende integratie van 
digitale leermiddelen in onze lessen. Zo krijgt uw zoon of 
dochter alle kansen om zijn/haar digitale vaardigheden 
en mediageletterdheid verder te ontwikkelen. Samen met 
ons leerkrachtenteam willen we onze leerlingen 
“mediawijs” maken, klaarstomen voor een succesvolle 
toekomst in een digitale maatschappij. 
 

De middelen “digisprong” van de Vlaamse overheid om alle leerlingen van het 5de en 
6de leerjaar te voorzien van een eigen laptop zijn besteed. Laptops werden aangekocht, 
netwerk werd versterkt, software geïnstalleerd en leerlingen mochten de voorbije 
maand hun laptop in ontvangst nemen, na deskundige uitleg van onze ICT-coordinator 
meester Peter. In onze 3de graad leren we onze kinderen omgaan met Teams als 
digitaal klaslokaal. In onze 1ste en 2de graad zetten we verder in op 
het gebruik van Ipads om onze krachtige leeromgeving te versterken. 
 
En natuurlijk zetten we ook in op verdere professionalisering van 
onze leerkrachten. Onze studiedag van vandaag, 30 november, gaat 
volledig over ICT-vaardigheden. 
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Verkeersveiligheid: 
 

Kus- en rij zone Stationsstraat  
We willen iedereen danken die de kus- en rij zone 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 rij zone 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 echt 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 rij zone.  

 
Fluo-actie  
In deze donkere dagen gaan we uiteraard verder met onze fluo-
actie. Ook in december zullen we onze kinderen extra stimuleren 
om meer fluo te dragen en zo bij te dragen aan de 
verkeersveiligheid. Wij willen jullie allen danken om deze actie te 
ondersteunen. 
   

Rapport en … oudercontacten 
Op donderdag 22 december 2022 krijgt uw kind het rapport mee. Oudercontacten zijn 
voorzien na de kerstvakantie, op dinsdag 10 januari 2023. We doen dit omdat we het 
rapport niet enkel zien als een eindresultaat, maar als nieuw startpunt voor de volgende 
periode.  We blijven het erg belangrijk vinden om jullie als ouders goed te informeren 
over de ontwikkeling van zoon- of dochterlief. Gelieve deze datum alvast te noteren in 
de agenda. We verwachten jullie! 
 
Schoendozenactie 
De schoendozenactie ging van start op 21 november. Tot 5 december 
(uiterlijk 7 december 9u00) mogen schoendozen binnengebracht 
worden. Jullie ontvingen hierover reeds eerder informatie. En ook in 
de klas werd deze actie geduid. Helpt u mee aan het bezorgen van 
een kerstcadeau aan daklozen en kansarme gezinnen? 
Samen kunnen we echt een verschil maken.  
 
December is …Advent 
Samen met het team hebben we een mooi adventsproject in elkaar 
gestoken waarin we samen op weg gaan naar Kerstmis. We willen er 
samen een warme en gezellige periode van maken. De kerstviering zal 
doorgaan op 23 december, aanvang om 8u45. Wees allen welgekomen!   
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Belangrijke data 
 
Wo 30 nov studiedag ICT 
   (vrije dag voor onze leerlingen) 
 
Ma  5  dec Sint op bezoek in de Stationsstraat. 
 
Di 6  dec De sint  is gekomen...  
  
Wo  7  dec Laatste en uiterste dag om schoendozen voor onze 

Shoe-box actie binnen te brengen. 
 

Vr 6 dec Atelierwerking KS - 1ste leerjaar 
    
Di 20  dec Schaatsen 
 
Wo 21 dec  Leerlingen krijgen rapport 2 
 
Do 22 dec Pauwenmoment 
 
Vr 23 dec Kerstviering om 8u45 in St-Martinuskerk. 
 
Vr 23 dec Start Kerstvakantie om 15u40 
 
 
Zo.   8  jan    Einde Kerstvakantie  
 
Di 10 jan Oudercontacten 
 
   

 
 


