
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Wat een week… Pfff Corona heeft ons goed tussen nu. Ik dacht 

een tijdje terug echt dat wij er bijna vanaf waren, niet dus. 

Op dit moment is de klas van juf Karen (K5) in quarantaine 

omdat de juf een positieve zelftest aflegde. Dat is heel spijtig 

maar daar kunnen wij niets aan veranderen. 

Ook juf Thérèse is in quarantaine na een positieve zelftest. 

 

Gelukkig ook een beetje goed nieuws! De Sint komt dan toch op 

onze school. Wij hebben moeten lobbyen tot bij de gouverneur, 

maar het is gelukt! Hij was er vanmorgen, de Goede Sint. En wij 

konden hem iets aanbieden. 

Nadat de Sint zijn baard had afgeschoren had hij plots spijt en 

wilde hij opnieuw een baard. De kinderen hebben fantastisch 

geknutseld en op allerlei manieren een nieuwe baard 

gefabriceerd. Echte kunstwerkjes zijn het geworden!  

Sjieke dinges! 

 

En dan nog een “grappig” verhaaltje van de voorbije week. In de 

turnzaal staat een Zwarte-Pieten-omloop opgesteld waarop de 

kinderen zich eens sportief en acrobatisch kunnen laten gaan. 

Mathis van K5 probeerde een soort van salto te maken op de 

mini-trampoline. Hij landde wel op de valmat, maar hij kwam 

slecht neer op zijn arm. Even later kwam hij doodleuk melden 

dat zijn arm een beetje stuk was. In het ziekenhuis stelden ze 

vast dat het een breuk was van beide beentjes. En Mathis? Die 

bleef superflink, een echte bink! Ik hoop dat ik binnenkort mijn 

naam op zijn gips mag schrijven. 
 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan  



Info 

 

Donderdag 2 december ‘21 

Hoog bezoek uit Spanje! 

Vrijdag 3 december ‘21 

Het eerste rapport is klaar, vandaag gaan de toetsenbundels 

mee naar huis. 

Maandag 6 en dinsdag 7 december ‘21 

Online oudercontacten voor de leerlingen van de lagere school 

Woensdag 8 december ‘21 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  

(vandaag moeten de kinderen niet naar school) 

Donderdag 9 december ‘21 

Einde van de quarantaine voor de klas van juf Karen. Vanaf 

vandaag mogen de kleuters terug naar school! 

 

Pietenparcours 

De Sint is weer in het land. Naast liedjes zingen en 

knutselwerkjes maken, leren de kinderen ook wat een goede 

hulppiet allemaal moet kunnen. Klimmen, kruipen, springen, 

balanceren… 

In de turnzaal kunnen ze ondervinden 

hoe goed ze dit zelf al kunnen. 

 


