
 
 

 

       SCHOOLNIEUWS  november 2019 

 
Beste ouders en grootouders ,  

 

Sneeuwklaswijnverkoop en afhaling  

We sloten begin deze week de sneeuwklaswijn verkoop af en de teller kwam uit op 2500 verkochte 

flessen. Wij danken alle kinderen voor de geleverde inspanningen en de ouders , grootouders , kennissen 

voor de sponsoring. Wij hebben in het verleden al nagedacht over andere alternatieven, maar hebben 

nergens zo een grote winstmarge en weinig werk er aan.  

Alle ouders kunnen de wijn afhalen op vrijdag 13 december vanaf 15.00 uur.  

Gelieve uw briefje met juiste aantallen mee te brengen alsook een doos om de flessen te vervoeren.  

 

Werkgroep verkeer : onderhoud met schepen van mobiliteit  

Volgende zaken werden besproken:  

- Parkeerproblematiek 

- Fietsstraat inrichten tegen sluipverkeer, binnenkort komt de snelheidsmeter opnieuw op de juiste 

plaats en worden objectieve gegevens uitgelezen om mee aan de slag te gaan.  

- Strooien van zout tijdens sneeuwperiode 

- Visueler maken van de schoolomgeving met borden in de Baron Arthur Verhaegenlaan 

- Meer aanwezigheid van de wijkagent op pieken 

We houden jullie op de hoogte over de vorderingen.  

 

Instappers na de kerstvakantie + inschrijvingen geboortejaar 2018 

Farah, Djay, Noan, César, Anemone, Olivia, Laure, Ella, Ella-Noor en Hanne zijn de tien kindjes die we 

met open armen ontvangen en die definitief onze school vervoegen op maandag 06 januari .  

Binnenkort informeren we jullie over de voorrangsperiode voor broer(s) en/of zus(sen) van kinderen die 

bij ons al op school vertoeven.  

 

Sint op school  

 

Vandaag kwam de Sint op bezoek . De kinderen genoten met volle teugen en konden al een ganse week 

toeleven naar dit moment. Zwarte piet was verliefd op een juf en vandaag ontdekten ze op wie…. 

 

Nieuwe juffen op school  

Vanaf deze maand vervangt juf Alyssa in de bijenklas. Juf Janna zal eventjes uit zijn omwille van 

medische redenen. Vanaf 2 december zal juf Caroline voor een tijdje halftijds gaan werken.  

De keverklas krijgt een briefje mee met een extra woordje uitleg.  

 

Het oudercomité en hun meerwaarde voor de school 

Naar aanleiding van het eetfestijn kreeg de school een fiks bedrag ter beschikking om zinvol aan te 

wenden. Er werd gekozen om dit bedrag niet aan te wenden en te sparen om later te kunnen besteden 

aan de speelplaatsvernieuwing .  

Een dikke merci aan het OC voor deze sponsoring. Fijn van jullie in ons team te hebben! 

 

Ook schonk het OC aan elke klas een bedrag waarmee elke leerkracht een cadeau mocht aanschaffen 

voor de Sint twv € 50 , samen goed voor € 1 100.  
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Start van de advent en MIA + gebedsviering op 13 december 

Op zondag 01 december start de advent. Op school zullen wij 3 kaarsen kunnen aansteken. Elke week zal 

er ook op de speelplaats een momentje zijn rond de advent en de symboliek. We streven hier vooral 

verbondenheid na doorheen de volledige school. Ook dit jaar zetten we ons in voor MIA. Meer info in de 

weeknieuwsmail en bijhorende brief.  

 

Ten slotte nodig ik iedereen van harte uit om ons te vergezellen op de gebedsviering van vrijdag 13 

december. Het zou voor ons , als katholieke dialoogschool , een enorme steun betekenen dat we hier heel 

wat ouders , vooral grootouders , oud-leerlingen mogen verwelkomen. Jullie zijn van harte welkom.  

 

Rode neuzenactie op school + heldentoer op 05 december in het vierde leerjaar 

We verkochten dit jaar in totaal voor een bedrag van €405. Dit bedrag werd deze week gestort.  

Het geld dat op het einde van het schooljaar wordt teruggestort zal aangewend worden om de beplanting 

en de boom te bekostigen op de groene speelplaats.  

Op donderdag 5 december komt de heldentoer naar onze school. Een team animatoren en psychologen 

zullen met het vierde leerjaar aan de slag gaan via verschillende workshops.  

Dit was ook nog een traktatie vanuit de rode neuzenactie voor onze school. Meer info ook via de 

weeknieuws mail.  

 

 

Weetjes of zaken in de focus :  

 

- Sportdagen op dinsdag 17 december en donderdag 19 december voor de kinderen van het lager  

- Op 13 december staat het tweede rapport op de agenda. De aanpassingen zoals we voor ogen hadden 

dit schooljaar zijn allemaal klaar. Ook het deel rond leerling betrokkenheid zal af zijn. Zo wordt het 

rapport steeds meer en meer een document dat leeft en dat groeit en dat vooral zinvol is om mee 

aan de slag te gaan.  

- We wensen onze oud-leerlingen veel succes bij de komende examens , ze zullen dat zeker en vast 

goed doen. Vrijdag sturen we hen nog eens een mailtje en binnenkort krijgen ze ook een kaartje 

vanuit het zesde leerjaar.  

- Op 15 februari wordt er een fuif georganiseerd door het OC voor ouders, op dit moment bevragen ze 

via allerlei kanalen of er ook “goesting” is om een kinderfuif te organiseren voorafgaand.  

 

Warme groet en bedankt voor jullie vertrouwen. 
        

 

Het schoolteam 
       

                     

 


