
     

 

Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen                             Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47  

bs.zevensprong@g-o.be                                                               www.dezevensprong.info 

 

               
 

NIEUW(jaar)SBRIEF JANUARI 2023     
                     

  

             Ik blijf in vrede geloven   

          En ik stuur een ballon naar boven  

          Dat is het teken, ’t is het verhaal  

          Van kinderen dat ik je zing 

          De vrede een uitdaging!  
                                                                                        Een belangrijke boodschap van ons kerstkoor!  

                                                                                            Fijn dat jij erbij was!  
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Koekjeswensen uit de eerste kleuterklas 
Al heel de week lagen er pakjes van de kerstman onder onze kerstboom. Op donderdag zat er wel 
iets heel speciaal in: bloem en een raar papiertje.  
Een recept voor nieuwjaarskoekjes… 
Wegen, gieten, mengen en daarna goed kneden en het spannendste deel…  
wachten tot op de koekjes! 
We delen graag ons receptje met jullie! 

- 400gr zelfrijzende bloem 

- 200gr suiker 

- 250gr boter 

- Zakje vanillesuiker 

 
*Alle ingrediënten in een grote kom doen en alles goed kneden.  
*Min. 1u in de koelkast zetten.  
*Bolletjes rollen en ze platduwen.  
*Bakken in een voorverwarmde oven (180gr) voor 10-12min. 
         Veel bakplezier en fijne wensen voor 2023 !  
  

 
 
 

 (Letter)Kerstboodschap  

Wij wensen jullie alle klinkers en medeklinkers toe die in een juiste combinatie staan om mooie 

woorden mee te vormen. Wij wensen jullie daarom allemaal: 

A’s van allemaal achtbanen achtereen anders avontuurlijke activiteiten 

H’s van honingzoete hete hamburgers happen met helpende handen 

J’s van  jullie juichen voor jonge jaren en jodelende juwelen 

K’s van op Koninklijke kerstdagen kunnen kindjes komen komkommergerechtjes koken 

L’en van  liefste, leukste, lekkerste lolly’s, loempia’s en lamsvlees 

M’s van  mama’s maken mooie macaroni met makkelijke magere mayonaise 

W’s van wij wensen wijn, en waarheid wacht waar wij wakker worden 

Z’en van  zingen zoals zeehonden, zo zullen ze zoete zware zakken zien 

Uiteraard wensen wij jullie het hele alfabet toe, maar we willen nog wat overhouden voor volgend 

jaar.  

Met een knipoog van de leergierige letterkundigen uit het derde leerjaar!  
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Wensen uit het 4de leerjaar. (Het  boek, ‘Het land van de grote woordenfabriek’ was onze inspiratiebron!  

                                                            PS : een aanradertje voor iedereen van de wereld! ) 

 

Beste ma en pa en iedereen van de wereld!  
 
Zoek in het nieuwe jaar naar mooie en dure  woordjes  
(Kersenrood, stoelendans, pannenlapje,…) 
Dans met stoelen op koordjes  
Dans met schoenen die glimmen  
En laat iedereen een keertje winnen 
Gooi roddel en kletskoek in een verre hoek  
Maak met een pannenlapje voor iedereen zoete koek!  
Woorden als kersenrood dwarrelen door de lucht  
Kleur alles rood en pluk de kers  
Want die blijft niet lang vers… 
neem een diepe zucht  
En zeg zachtjes  
Hé, ik hou van jou  
Geef snel iedereen een zoen,  
Veel meer waard dan poen!  
(al is een centje natuurlijk ook altijd wel leuk…) 
 

 

Hopelijk een fijn jaar 

       Een eerlijk jaar 

       Tijd vliegt, het nieuwe jaar komt eraan 
 

Van harte welkom in het nieuwe jaar 

Ik hoop dat je een prettig jaar hebt 

Je krijgt een leuk nieuw jaar 

Fijne kerst 

De leukste dagen van het jaar 

Een mooi nieuwjaar 
 

    Leuk nieuw jaar 

    Een geweldig nieuw jaar 

    Een zalige kerst 

    Rustig zalig nieuwjaar 

    Jaar jaar is weer daar, ik wens je een gelukkig nieuwjaar. 

    Aangenaam nieuwjaar voor jou en iedereen 

    Aardig welkom in het nieuwe jaar 

    Reeds vuurwerk in de kou, want ik hou van jou.  
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Een greep uit de wensen van het zesde leerjaar 

Fijne feestdagen iedereen!  
Laat ons wensen op een witte kerst zonder oorlog of hongersnood. Laat ons wensen dat er 
niemand alleen is deze kerst en dat iedereen gelukkig is. Be kind!  
Ik wens jullie een prettig kerstfeest en een vrolijk nieuwjaar.      
Ik wens dat iedereen een goede gezondheid heeft. 
Ik wens dat er geen oorlog meer is. 
Ik wens dat iedereen drinken en eten heeft. 
Ik wens dat iedereen een huis heeft. 
Ik wens dat de prijzen omlaag gaan van eten en drinken en elektriciteit. 
Ik wens dat ik profvoetballer word en beroemd word zoals Messi. 
Ik wens dat iedereen cadeautjes heeft met kerstmis. 
Ik wens iedereen een goede gezondheid 
en dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft  
 
Ik wens dat de oorlog overal voorbij is  
en dat iedereen met kerst een cadeautje kan krijgen  
Ik wens dat er vrede op de wereld komt  
en dat iedereen eten en drinken heeft  
 
Ik wens dat er niet meer wordt gepest 
Ik wens dat ik profkeeper word zoals Courtois  
Ik wens de mensen vrede. 
         
Ik wil geen oorlog. 
Ik wens geen doden meer. 
Ik wil het leven minder duur.  
geen pesterij ,stoppen als er stop wordt gevraagd.   
 
Ik wens dat:  
er vrede is op de wereld, dat het niet zo duur meer is, dat er minder wordt kapot gemaakt en dat 
er niet zo veel wordt geklaagd. 
Ik wens ook: 
dat corona niet bestaat en dat het veilig is in de straat. 
Ik wens: 
dat er niet meer ingebroken wordt, dat er niet wordt geschoten en dat er niemand leeft in de 
goten. 
Maar het liefste wens ik  dat niemand zijn geliefde mist.  
In donkere dagen ,in tijden van kou….Warmte en lichtjes ,ja ,dat wens ik jou. 
      
 
Ik wens iedereen een gezellig huis. 
Ik hoop dat iedereen gelukkig en gezond is en dat het zo blijft. 
Ik hoop dat ik het niet te moeilijk ga krijgen in het middelbaar. 
Ik hoop dat iedereen ooit zijn idool kan zien. 
Ik wens iedereen een leuk en gelukkig nieuwjaar en nog een fantastisch leven. 
Ik hoop dat ik 1ste kan worden in een kumite wedstrijd. 
Ik wens dat België volgend jaar het EK kan winnen.  
Ik wens dat Kylian Mbappe volgend jaar de Ballon D’or wint. 
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 K3 laat de lampjes schijnen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefde en vriendschap… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Met een knipoog uit het eerste leerjaar!  
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Kerstwenjes uit het 2de leerjaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magie uit de 2de kleuterklas 
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KALENDER JANUARI 2023  

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Zo 1     

Ma 2     

Di 3     

Woe 4     

Do 5     

Vrij 6     

Za 7     

Zo 8     

Ma  9  Peuters  Instapdatum   

Di 10     

Woe 11     

Do 12  K3→L6 Zwemmen  € 2,25 

Vrij 13     

Za 14     

Zo 15     

Ma 16     

Di  17     

Woe 18     

Do 19     

Vrij 20     

Za  21     

Zo 22     

Ma 23  
8u40-15u50 

Allen   
L5 en L6 

Start project : ‘Daar zit muziek in!’ 
Uitstap muziekmuseum Brussel 
(verdere info volgt nog) 

 
€ 3 

Di 24  L1 Medisch onderzoek  (Lier ) + 
inhaalvaccinaties  

 

Woe 25     

Do 26   
K3→L6 

Gedichtendag  
Zwemmen 

 
€2,25 

Vrij 27     

Do28     

Vrij 29     

Ma 30     

Di 31     
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