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NIEUWSBRIEF JANUARI 2021     
                     

 Lieve ouders  

          Wij wensen jullie mensen om je heen  

          Waarop je bouwen kan  

          Waarmee je echt van mens tot mens  

          Kan lachen, huilen en praten  zo nu en dan 

          Waarbij je voelt, wat er ook komt : ik ben nooit alleen  

          Wij zijn er voor elkaar  

          Met zulke mensen om je heen  

          Wordt  2021 zeker en vast een fantastisch jaar!              

 
 
 

Een nieuw jaar een nieuw begin 

Het eerste, tweede en zesde leerjaar zijn verhuisd naar het nieuwe gedeelte van het hoofdgebouw.  Volgen in 

de instructiehoek, werken met een leermaatje, kringgesprekjes in de vertelhoek, chillen in de leeshoekjes,  

samenwerken met het buurklasje… Omwille van de huidige maatregelen kunnen we nog niet alles 

experimenteren maar voelen ons wel  al helemaal weer thuis.  Ondertussen zijn de afbraakwerken van het 

oude gedeelte ook van start gegaan. Wordt vervolgd… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                   

                    Het gaat er niet om of je  
    binnen of buiten de lijntjes kleurt!   

  Het gaat erom dat je je eigen tekening maakt!  

 
 



 Ohh kom er eens kijken 
De zaal was mooi versierd. De schoentjes in de klasjes stonden klaar.  Toch bleef de troon  
op 4 december leeg… Of toch niet.  Sint en piet brachten stiekem een bezoekje en lieten voor elk klasje een 

leuk filmpje na. In de klas werd alles overhoop gehaald en tussen alle rommel lag heel  wat lekkers en 

cadeautjes. Dankjewel lieve Sint en Piet! We kijken alvast weer uit naar de volgende ‘live’ show!  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

K1 gaat op zoek naar knopjes… 
Hebben alle kaarsjes onderaan een knopje? En als ze geen knopje hebben kunnen ze dan branden? 
Hoe doe je dat? Hoe komt het dat we sommige kaarsjes kunnen uitblazen en anderen niet?  
Met deze onderzoeksvragen gingen onze kleuters aan de slag.  

En op elke vraag vonden de bollebozen het juiste antwoord!  😉 
 

 
 
 
 

K1: Schrijfdans: We maken de baard van de Sint 
Eerst luisterden we naar een verhaal over de Sint die zijn baard kwijt was. Daarna maakten we grote 
bewegingen in de lucht op muziek.  We oefenden bewegingen om Sint weer een baard te kunnen 
geven. We draaiden grote rondjes met onze beide handen in scheerschuim en verf. En Sint? Die loopt 
nu rond met de mooiste baard ooit! 
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  Een wensje van de tweede kleuterklas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Virtuele nieuwjaarswensen van de 3de kleuterklas 
De kleuters van de 3de kleuterklas hebben enkele wensen voor jullie klaar…. Scan de QR code in en je ontdekt 
wat er achter verstopt zit. 
Veel kijk -en luisterplezier !  
 
 

 
 
 
 

Nieuwjaarswensen van het derde leerjaar 
- een leuk jaar (Axel) 
- dat er geen corona meer is (Jade) 
- veel cadeautjes (Kobe) 
- veel sterkte (Ella T.) 
- dat jullie gelukkig zijn (Alyssa) 
- een goede kerstvakantie (Faisal) 
- leuke dingen om te doen (Leon) 
- vooral geen ruzie (Hajir) 
- mooie dagen (Ella V.) 
- dat iedereen lief is tegen elkaar (Carolina) 
- dat jullie nieuwe spelletjes leren kennen (Melgyor) 
- veel feestvreugde (Mattis) 
- een mooi leven (Kyelle) 
- een gelukkig Nieuwjaar (Liv) 
- veel vrienden (Rozanne) 
- veel geluk in de liefde en vriendschappen (Lore) 
- veel vreugde (Poppy-Lizz) 
- een goede gezondheid (Jasper) 
- dat iedereen mag (leren) genieten van ‘klein gelukskes’ (meester Bart) 
 



L3:  sprookje voor het slapengaan … 
Er was eens een paard en een prinses. 
Ze hadden elkaar gevonden en gingen rijden. 
Maar toen werden ze gevangen. 
En ze konden niet meer vluchten. 
Maar ze hadden de poort open laten staan van de gevangenis. 
Doordat die poort open stond, konden ze vluchten en leefden ze nog lang en gelukkig ! 
(auteur: Carolina Cassier) 
 

Een greepje uit de wensen en  gedichtjes van het vierde leerjaar! 
 
Kleine rode cadeautjes onder de mooie boom  
We zitten niet allemaal samen, maar wel met de telefoon 
We eten niet allemaal samen, maar wel een kalkoen 
Geniet van de dagen, dat zullen wij ook doen! 
(Jack, Warre, Maribel ) 
 
De kinderen van L4  
Wensen je veel plezier 
Lekker samen eten  
En dat nu niet in een keten 
(Skye) 
 
De kerstboom is groen en  
De cadeautjes zijn blauw 
Nieuwjaar kom maar gauw!   
(Warre, Wout) 
 
Er liggen cadeautjes onder de bomen 
De kinderen zijn op straat aan het komen 
Er valt sneeuw op de grond 
Daar loopt een man met zijn hond 
(Yoran, Victor F, Kamil) 
 
De kinderen van L4 wensen jullie een heel fijn 2021! 
Dit was een heel gek jaar 
Maar toch zijn we klaar voor het Nieuwe jaar! 
(Imke, Emma C, Lizzi) 
 
Ik wens jullie een gelukkig 2021! (Helena) 
 
Van iedereen van VIER 
Wensen we jullie allemaal veel PLEZIER! 
Een warm, gezond JAAR 
Hou je daar maar voor KLAAR! 
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Het pietenparcours van L2 
December… de maand van sinterklaas. 
Het moment voor de leerlingen van L2 om hun beste pietenkunsten boven te halen op het pietenparcours. 
Over smalle daken lopen, klauteren en klimmen met pakjes in hun handen, zakspringen… Pietenpret voor 
twee!  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Wensen uit het eerste leerjaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Wensen uit het 6de leerjaar  
 Ik wens dat de corona weg is , alles weer normaal is en dat het een goed jaar wordt.  
Ik wens dat ik magerder en groter was.  
Ik wens dat ik langer en dikker was. 
Ik wens om dikker en groter te worden. 
 Ik wens dat Ilyas in 2021 niet meer valt.  
Ik wens dat alle zorgen verdwijnen en we een nieuwe start kunnen maken.  
We maken van 2021 een topjaar.  
Ik wens dat iedereen een goed jaar krijgt en dat ik BTS ontmoet. 
Ik wens voor 2021 een leuk jaar en geen corona in de buurt. 
 Ik steek iedereen een hart onder de riem.  
Ik wens dat het jaar 2021 een topjaar wordt met in het begin een groot feest. 
 Ik wens voor 2021 een mooi en vriendelijk jaar maar vooral een leuk jaar. 
 Ik wens iedereen veel geluk en veel hoop en een goede gezondheid. 
Ik hoop dat ik in 2021 Emma kan terugzien. 
 Ik wens dat we in 2021 weer met de klas op uitstap kunnen gaan , dat we al onze hobby’s opnieuw kunnen 
doen en dat ook weer de restauranten en cafés terug open gaan. 



De leerlingen van het 6de leerjaar zeggen  : “Dankjewel!” 
Ik bedank de overheid omdat ze ons veilig houden. 
Ik wil Amber bedanken omdat ze mij heel goed heeft opgevangen toen ik ruzie had met mijn vriendin. 
Bedankt Fleur dat je er altijd voor me bent. 
Ik bedank Rayna omdat ze me op weg heeft geholpen tijdens moeilijke tijden. 
Ik wil papa helpen omdat hij mij helpt met de moeilijke tijden. 
Ik bedank mijn mama en mamie omdat ze voor me zorgen , ik ze nog kan knuffelen , ik alles aan ze kan 
vertellen en ze me met alles helpen. 
Ik bedank Amber voor alle moed die ze me gaf toen ik het moeilijk had.  
Ik bedank Nora omdat ze in mij bleef geloven.  
Ik bedank Lotte omdat ze me altijd aan het lachen brengt. 
Ik bedank Reema omdat ze er altijd voor me is. 
Bedankt Ilyas ; dankzij jou speel ik weer Pokémon sword. 
Ik bedank mijn mama voor alle hulp en het lekkere eten. Ze is er altijd voor mij! 
Ik bedank mijn mama en papa want ik mag nog gaan paardrijden.Dank je wel! 
Ilyas,Stan ,Liam zijn mijn beste vrienden omdat ze er altijd zijn voor me. Bedankt! 
Ik bedank mijn playstation voor al de tijden dat ik met hem meemaakte. Ik heb er veel plezier aan. 
Ik wil BTS bedanken want zij hebben mij zelfvertrouwen gegeven en ze maken mij ook altijd heel blij. 
Ik bedank dokter Dorien uit het UZA om mij te helpen met mijn dieet. 
Ik bedank mijn GSM omdat ik erop kan gamen zodat ik me niet verveel. 
 

Nog enkele wensen vanuit het vijfde leerjaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

Kerst 

Gezellig maar… 

Met dit jaar 

Is alles heel raar 

Stom 

(L5, Vins) 

 
 

2020    
Covid   19 

Wat een jaar! 
Met mondmasker en handgel 

Ooh! 
 
 
 

(CasL5) 

 
 

 

 

Kerstmis  

Gezellige tijd  

Samen kerstboom versieren 

Lekker veel cadeautjes krijgen 

Feesten  

(L5, Alyssa) 

 

Jeetje  

Zo’n jaar! 

Veel te zwaar  

Corona en nog bosbranden 

Klaar 

(L5 Kyron) 
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KALENDER JANUARI 2021 (omwille van de veiligheidmaatregelen kunnen er geen extramuros-activiteiten  
                                                 doorgaan)  

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Vrij1     

Za 2     

Zo3     

Ma 4  Peuter  Instapdatum  

Di 5     

Woe 6  Allen Pedagogische studiedag→leerlingen komen 
niet naar school 

 

Do 7     

Vrij 8     

Za  9     

Zo10     

Ma 11     

Di 12     

Woe 13     

Do 14     

Vrij 15     

Za 16     

Zo 17     

Ma 18     

Di19  L1 en L5 Uitgestelde vaccinatie   

Woe20     

Do 21  L4 zwemmen €2 

Vrij22     

Za 23     

Zo 24     

Ma 25  Allen  Start project : als ik kon toveren  

Di 26     

Woe 27     

Do28  Allen  Gedichtendag  

Vrij 29     

Za 30     

Zo 31     

                    
                                                


