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nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
Ik wil het een keer eens niet over Corona hebben.  
Ik snak naar een gewone, maandelijkse  
nieuwsbrief waarin ik komende acitiviteiten mag 
aankondigen, kan vertelllen over voorbije plezante 
dingen die we beleefd hebben, ... Maar dat is 
moeilijk geworden. Vele prettige programma’s 
worden ons afgenomen. Kijk maar eens verder in 
deze brief. (en nu ben ik er weer over bezig). 
Eigenlijk zou december ons moeten staan 
opwachten met een korf vol leuke, feestelijke en 
gezellige dingen. Maar ja, …..het zal allemaal wat in 
mineur moeten verlopen. (kijk, verdorie, ik ben 
weer vertrokken). 
Weet wel dat onze leerkrachten, ons 
poetspersoneel, en iedereen die bij ons werkt de 
uiterste best doet om, ondanks alles, het 
schoolleven kwaliteitsvol, en op een leuke, 
aangename wijze; zo normaal mogelijk te laten 
verlopen. Bovendien streven we nauwgezet de 
veiligheid na (handhygiëne, mondmaskers, 
ventileren, afstand, ….). We doen wat we kunnen 
om voor jullie kinderen en voor onszelf te zorgen. 
(en hopla, ….daar gaan we weer). 

 
Sint en Piet, 
Of we je nu zien of niet, we weten dat je komt, al 
zal het dit jaar eens een keertje helemaal anders 
zijn. 
We zetten zeker onze schoen klaar op school. 

 
 

 

 

kalender december 
 
30 L3 : start zwemseizoen 

2 L1 vaccinatie 
3 personeelsvergadering 

geen NSL die dag 
4  Sinterklaas op bezoek 

vol verwachting zetten we onze 
schoen in de klas 

7 Oh kom toch eens kijken ….. 
9 soep op de markt 

17 film @ Kadans 
18  winterrapport, een kerstfeestje 

en begin van de kerstvakantie 
 

 
 

 

  

Dank aan taverne ’t Dorp voor de placemats die 
de school gekregen heeft.  
Zo blijven de banken netjes tijdens het eten in 
de klas. 
Fijn dat er zo voor ons gezorgd wordt…. 
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1. Sinterklaas werd niet in een lichtstoet 
verwelkomd. Hij gaat ook geen 
spektakelbezoek aan de scholen brengen. 
Hij heeft voor Wuustwezel wel filmpjes 
gemaakt, zo houdt hij het veilig. We gaan 
zeker een leuke activiteit doen op 4 
december hoor. Dit gaat niet zomaar 
voorbij, dat kan niet en dat mag niet. 

2. Het zwemseizoen zou normaal voor L3 
starten op 30 november. Dit blijft voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. 

3. Soep op de markt (9 dec.) slaan we dit jaar 
een keertje over. Volgend jaar zijn we 
zeker terug van de partij,  hou je maar vast. 

4. Film @ Kadans (17 dec.) gaan we ook niet 
laten doorgaan. We gaan wel een filmdag 
maken voor elke klasbubbel apart.  
Een “film @ de klas” - dag dus.  

5. Een gezellig kerstfeestje in en binnen de 
klas moet misschien nog wel kunnen. Dat is 
voor vrijdag 18 december gepland. 

 

 
 
In de nacht van 5 december zal Sinterklaas in 
vele huizen leuks en lekkers gebracht hebben. De 
kinderen zullen vast blij zij met wat ze in de 
schoen vinden. We vinden het dan ook 
vanzelfsprekend dat ze fier zijn en iets willen 
tonen op school. Daarom mogen de kinderen van 
L1 tot en met L3 op maandag 7 december iets 
meebrengen van wat ze gekregen hebben. (of 
wat ze al hadden). Wij voorzien een extra 
speelmoment die dag. We hebben een grote 
voorkeur voor speelgoed dat uitnodigt om 
samen te spelen. Vermijd speelgoed dat veel 
kabaal maakt, en waar kleine onderdeeltjes van 
kunnen zoek geraken. De school is hoe dan ook 
niet verantwoordelijk voor eventuele schade of 
verlies. 
 

Dag van de vrede: een interlevensbeschouwelijk project 
 

 

Jaarlijks, in november, grijpen we de tijd aan om 
het over vrede te hebben. We vertrekken bij het 
herdenken van de beide oorlogen, maar we 
proberen er toch een positief verhaal van te 
maken. 
Hierbij zetten we de actualiteit, de kinderrechten 
en het belang van solidariteit centraal. 
Knap in dit project is dat de verschillende 
levensbeschouwingen (katholieke en islamitische 
godsdienst en de zedenleer) elkaar hierin vinden. 
Er is meer dat ons bindt, dan dat ons scheidt. En 
vrede….jawel dat begint hier bij ons zelf! Zeker wel. 
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 kerstfeestjes in de klas 
 

Op het einde van dit trimester zal in elke klas weer 
een kerstfeestje georganiseerd worden. Binnen de 
klasbubbel kan dat in deze tijd gelukkig nog 
doorgaan. Dat hoort zo, en het brengt op die manier 
gezelligheid en warmte onder de kinderen; ze leren 
weer eens in andere situaties fijn met elkaar 
omgaan. Bij zo’n kerstfeestje horen natuurlijk 
pakjes. Dat is op school niet anders.  We proberen 
de pakjes wel bescheiden te houden. In de laatste 
week van het trimester (af te spreken met de 
leerkracht van de klas) mogen de kinderen allemaal 
een pakje meebrengen voor onder de kerstboom in 
de klas. Probeert u, als ouders, samen met uw kind 
iets leuks te vinden voor € 2.00 ,als geschenk voor 
een ander kind in de klas? 
Het is prettig om een pakje te krijgen, maar we 
vinden het zeker even leuk om er eentje te geven en 
iemand blij te maken.  

 
 

december, de 12de  
of de 10de  maand ? 
 
 
December komt van decem (tien).  
De tiende maand dus. Tiens, dat is raar…… 
Tot 153 v.Chr. (Romeinse periode) 
begon het jaar op 1 maart en eindigde met 
februari.  
Als je dan even op je vingers doortelt, dan kom 
je inderdaad aan 10 bij december. Maar wij 
gebruiken nu niet meer de Romeinse kalender, 
doch wel de gregoriaanse.  
En daar is december de 12de maand van het 
jaar, want dat begint op 1 januari. 
 

 
de Romeinse kalender (fragment) 

 

Pesten is een pest !! 
 
Pesten is iets dat op onze school niet mag. Daar zijn het 
met z’n allen duidelijk over eens. Wij proberen dan ook 
met een kordate, efficiënte aanpak een eventueel 
pestprobleem aan te pakken en te stoppen. Vaak met, 
soms zonder succes. De leerkrachten van de school 
hebben daar in de voorbije jaren ook nascholing in 
gevolgd. 
Uiteraard zijn wij ook niet altijd op de hoogte van 
pesterijen; het gebeurt niet onder onze ogen, laat dat 
duidelijk zijn. 
We trachten de kinderen wel duidelijk een verschil te 
leren maken tussen pesten en plagerijtjes. Het is daarom 
ook belangrijk dat we samen: kinderen, leerkrachten en 
ouders eenzelfde visie over pesten zouden hebben. 
Kinderen mogen niet gepest worden, mogen niet pesten, 
maar moeten wel weerbaar blijven voor die zogenaamde 
plagerijtjes e.d.  
In elk geval is een goed en open gesprek op tijd meestal al 
het begin van een mogelijke oplossing.  

 


