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1. Opkikkertje van de maand 

 

Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. 

Je hoeft ze niet te zoeken,  
je kan ze ook zijn! 

 
2. Uitstappen december 

 Huis van de sint  eerste leerjaar  maandag 5 december 
 Voorstelling Birta  zesde leerjaar  woensdag 21 december 

 
3. Kerstrun 

Noteer vrijdag 16 december zeker in je agenda! 
Van 16 uur tot en met 19 uur is iedereen welkom bij ons op school. 
Er zal een kerstrun georganiseerd worden, waarbij we ons samen warm lopen. 
Wat kan je nog verwachten: 

 Warmte en gezelligheid voor iedereen. 
 Heerlijke hapjes 

 

Opgelet: er is geen nabewaking op deze dag!!! 

4. Voorleesweek 

Onze voorleesweek tijdens de week van 21 tot en met 25 november was een 
daverend succes!  
Onze hal werd omgetoverd tot een prachtige leeshoek.  
Het langste verhaal werd hier aan de schoolpoort geschreven 
Het werd een echt voorleesfeest!!  
 

Nu vragen wij aan jullie om dit feest verder te zetten. Lees elke dag een kwartier 
voor aan je kind. 
Het is zeer belangrijk voor de ontwikkeling. Kinderen leren er heel veel van. 
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5. Oudercontact eerste – vijfde leerjaar 
Het oudercontact van december is een oudercontact op vraag van  
de ouders of van de leerkracht voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 5de 
leerjaar. 
Dit oudercontact gaat door op dinsdag 20 december 2022. 
Het kan dat de leerkracht jou op die dag uitnodigt voor een gesprek over je kind.  
Info volgt nog hierover. Als je zelf iets dringend wil bespreken, kan je ook zelf een 

oudercontact aanvragen.  
Het oudercontact van het 6de leerjaar gaat door op 23 januari 2023.   
Dit oudercontact gaat over de studiekeuze van je kind. 
Het volgende verplichte oudercontact voor de lagere school is op 28 maart en 30 maart. 
 

6. Sinterklaasfeest 

Op dinsdag 6 december vieren wij het feest van Sinterklaas.  
We maken er een leuke dag van.   

Onze kinderen doen alvast zeer goed hun best om braaf te zijn. 
 

7. Laatkomers  
Onze schoolpoorten openen dagelijks van 8.15 uur tot en met 8.30 uur. Veel 
kinderen zijn mooi op tijd, maar helaas merken we dat er dagelijks een groeiend 

aantal kinderen te laat aankomen. 
Deze kinderen missen de start van de lessen en storen zo de start van de dag op school. 
Graag meer aandacht hiervoor en in 2023 zien we onze kinderen graag allemaal op tijd 
aankomen op school. 
 

8. Visie – Uniek vertrouwen 
We vinden vertrouwen tussen de  

verschillende partners (kinderen, leerkrachten, beleid, externen 
en de ouders) heel belangrijk. 
We werken aan open communicatie en een goede samenwerking.  

 
Praktijkvoorbeelden: 
• Oudercontacten: er zijn meerdere vaste oudercontacten per schooljaar dan 

vroeger. Deze gaan zowel over het welbevinden als over de prestaties van de kinderen. 
Zijn er tussentijds nog gesprekken nodig, dan staan we hier altijd voor open. 
• Infoavond start schooljaar: Tijdens onze infoavond bij de start van het 
schooljaar informeren we de ouders over de klaswerking en de invulling van het 
schooljaar. 
• Communicatie met ouders via Questi voor ouders. 
• Schoolraad, oudercomité,… 

• Informele en formele gesprekken op vraag,…  
• Leerlingenraad: onze kinderen van de leerlingenraad denken mee na over hoe 
ze van onze school een fijnere plek kunnen maken. 
• Inzetten op vroege detectie van mogelijke leerstoornissen  Vertrouwen 
opbouwen met ouders.  Samen op weg naar het beste traject voor uw zoon/dochter. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



9. Kalender december 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

   1 2 3 4 

 
 

 

 
  Zwemmen  

3 en 4 
 

  

5 6 7 8 9 10 11 

Huis van 
de sint – 

1ste 
leerjaar 
 
Bibbus 
4/5/6 

Sinterklaasfeest 

 
  

 

Zwemmen  
2 en 5 

  

 13 14 15 16 17 18 

 
 

   Zwemmen  
3 en 4 
 
Kerstrun 
!!Geen 
nabewaking!! 

 

  

19 20 21 22 23 24 25 
 Oudercontact 

LS op vraag 
 
Rapport LS 

Voorstelling 

Birta – 6de 

leerjaar 

 

 
 

Zwemmen  
2 en 5 
 
Kerstviering 
 

Kerstmis 

 

 

26 27 28 29 30 31 1 
Kerstvakantie 
Geen opvang 

Kerstvakantie 
Geen opvang 

Kerstvakantie 
Geen opvang 

Kerstvakantie 
Geen opvang 

Kerstvakantie 
Geen opvang 

 

Nieuwjaar 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 
Kerstvakantie 

Geen opvang 

Kerstvakantie 

Geen opvang 

Kerstvakantie 

Geen opvang 

Kerstvakantie 

Geen opvang 

kerstvakantie 

Geen opvang 
  

 
Let op: 

Er is geen nabewaking op vrijdag 16 december vanwege de kerstrun!  
Er is geen opvang tijdens de kerstvakantie. 

 
De leerlingen worden na de kerstvakantie terug op school verwacht op maandag 9 januari 
2023!! 
 

 

 


