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1. Nieuwjaarswensen  

 

2022 is bijna vervlogen, 
2023 staat reeds voor de deur. 

Een nieuw jaar met dromen, 

alles krijgt een nieuwe kleur. 
Veel geluk en vrede, 

veel liefde voor elkaar. 
Aandacht voor jullie naaste, het wordt een prachtig jaar! 

 
Mathias Hoppenbrouwers en alle collega’s 

 
2. Uitstappen januari 

 De Klap: Wars  eerste leerjaar  maandag 23/01 
 Kleutermenu 3de kleuterklas  reis rond de wereld in 80 instrumenten (gaat 

door op school) 
 

3. Smakelijke School en Oog voor Lekkers 
Sinds oktober krijgen onze kinderen op woensdag gratis een vers stuk fruit of 
groente. 

Dit is een groot succes! 
 Zien eten doet eten  Onze kinderen zien dat iedereen hetzelfde stuk 

fruit/groente krijgt en willen ook meer proeven. 
 Het is een gezellig moment van samenzijn.  
 Zo werken we aan een gezond beleid op school. 

Vanaf januari krijgen de kinderen daarnaast ook nog elke dinsdag en donderdag 

verse vegetarische soep. 

Opgelet: We brengen nog steeds onze boterhammen mee op deze dagen. De soep 
is een aanvulling op onze eigen brooddoos. 

We hopen dat dit een even groot succes zal worden! 
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4. Pedagogische studiedag 

Op woensdag 18 januari is er een 

pedagogische studiedag. 

Die dag is er geen school/opvang voor de 

kinderen. 
De leerkrachten worden die dag wel verwacht. Die dag werken we aan het taalbeleid op 
school  
Wij verdiepen ons die dag in het taalbeleid op school aan de hand van ons leerplan ‘Zin 
In Leren, Zin In Leven’. 

  
5. Visie – Verbondenheid 

We willen in verbondenheid leren van en met elkaar. We streven naar  
een school waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.  
 
Praktijkvoorbeelden: 
• De leerlingenraad. Dit zijn kinderen uit 4, 5 en 6 de gekozen zijn door de 
andere leerlingen. Zij luisteren naar de andere kinderen en proberen door verschillende 

initiatieven van onze school een fijnere plek te maken. 
• Het oudercomité bestaat uit ouders van onze kinderen die zich inzetten om 
samen school te maken met de leerkrachten. Ze worden gehoord in allerlei zaken en 
organiseren mee activiteiten op school.  
• Schoolfeest. We organiseren elk jaar een schoolfeest voor alle ouders en 
kinderen. Dit is een fijne dag waar we met zijn alles gezellig samenzijn. We hebben op 

school verschillende culturen en we houden hier dan ook rekening mee tijdens het 
bepalen van onze eet- en drankkramen. 
• Duidelijke communicatie met ouders  Via Questi voor ouders en onze 

valven aan de schoolpoort proberen we onze ouders op de hoogte te houden van onze 
agenda, belangrijke zaken,… . 
• Oudercontacten. We gaan samen op weg om het beste voor ieder kind uit te 
zoeken,… . 

• … 
 

6. Juf Sylvie komt terug 
Juf Sylvie komt terug uit zwangerschapsverlof en zal opnieuw in K3A staan. Juf Dunya 
blijft ook bij ons en zal de werking anderstalige nieuwkomers en het zorgteam 
versterken. 

 
7. Save the dates! 

In samenwerking met het oudercomité hebben we nog enkele niet te missen activiteiten 
voor jullie klaar staan. Schrijf alvast de volgende data in jullie agenda’s: 

 4 februari: ouderfuif  
 25 maart: quiz 
 27 maart: paasbloemenactie 
 4 en 5 mei: musical 
 23 juni: kinderdisco 

 
8. Tekenfund en kerstrun 

 
Aan iedereen een dikke dankjewel om onze school zo talrijk te steunen. De gezellige 
kerstsfeer op onze kerstmarkt in combinatie met het de run door de straten waren een 
grote hit! Ook onze tekenfundactie heeft een mooi bedrag opgeleverd voor onze school. 
Zo zamelden we samen maar liefst €1110,82 in. Hiermee kopen we nieuwe turnmatten 

aan voor onze leerlingen. 
 

 
 
 
 



 
9. Kalender januari 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

26 27 28 29 30 31 1 
Kerstvakantie 

Geen opvang  
Kerstvakantie 

Geen opvang  
Kerstvakantie 

Geen opvang 
Kerstvakantie 

Geen opvang 
Kerstvakantie 

Geen opvang 
 

 
2 3 4 5 6 7 8 
Kerstvakantie 

Geen opvang 
Kerstvakantie 

Geen opvang  
Kerstvakantie 

Geen opvang 
Kerstvakantie 

Geen opvang 
 

Kerstvakantie 

Geen opvang 
  

9 10 11 12 13 14 15 

Weer naar 
school! 
 
!!Geen 
nabewaking!!  
Nieuwjaarsreceptie 

  Vaccinaties 

1ste leerjaar 
Zwemmen 
3 en 4 

  

16 17 18 19 20 21 22 
Oudercomité Kleutermenu 

3de KK 
 

Pedagogische 
studiedag 
Geen school/ 
geen opvang 

 Zwemmen 
2 en 5 

  

23 24 25 26 27 28 29 
De Klap: Wars 
Eerste leerjaar 

Opendeurdag 

nieuwe 

instappers 

 Scholenbeurs 

Secundair  

5 en 6 

Zwemmen 3 

en 4 
  

30 31      
Facultatieve 
verlofdag 
Geen school/ 
geen opvang 

      

 
Let op: 
Er is geen nabewaking op maandag 9 januari!  
Er is geen opvang woensdag 18/1 (pedagogische studiedag) en maandag 30/1 (facultatieve 
verlofdag). 
 

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

 

 



 


