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NIEUWSBRIEF JANUARI 2020     
                     

 Een wensje van een klein mensje…  

      Ik wil niet vanzelfsprekend zijn,  

      ik wil soms kleuren, buiten de lijn.  

      Ik wil soms anders zijn 

      niet normaal, niet gewoon! 

      Lekker gek en lekker raar, 

      dat is wat ik wil in het ‘nieuwe’ jaar! 

      Misschien zullen ze me voor gek verklaren,  

      maar och laat ze dan maar staren. 

      Ik wil zeggen : nee mensen ik ben niet ziek, 

      het enige dat ik in 2020 wil zijn is uniek!  

                                 Kusjes xxx                     

 

Heet van de pers! 
De renovatie van het hoofdgebouw gaat  vanaf maandag 6 januari van start. Onze leerlingen van het 3 de,  4de 
en  5de  leerjaar verhuizen tijdelijk naar de refter waar met tussenmuren klassen voorzien zijn. De leerlingen 
van het 1ste, 2de en 6de leerjaar blijven in het gedeelte van het gebouw waar niet gewerkt wordt. Wij zorgen er 
uiteraard voor dat onze leerlingen zo weinig mogelijk hinder van de werken zullen ondervinden.  

De groene poort aan de ingang van de Nonnenstraat wordt gesloten en  is enkel nog toegankelijk  voor 
voetgangers en fietsers. Het is vanaf 6 januari  niet meer mogelijk om op het schooldomein te parkeren. 
Ouders die hun kind(eren) met de wagen afhalen kunnen parkeren op de parking (Beekpark) naast de zaal 
Familia in de Nonnenstraat.   

 Parkeerverbod Nonnenstraat 
De aanwezigheid van scholen alsook de fietsdoorsteek Beekpark en Waterputten zorgt ervoor dat er veel fietsers door 

de Nonnenstraat komen. Er wordt nog vaak tot tegen de fietsdoorsteken, verkeersplateau's en zebrapaden geparkeerd, 

waardoor de zichtbaarheid voor overstekende fietsers en voetgangers beperkt is. Om de veiligheid te verhogen wordt 

vanaf midden december het bestaande parkeerverbod tussen huisnummer 10 en 34 uitgebreid naar de zone tussen 

huisnummer 10 tot voorbij het Beekpark. Het bestuur van de gemeente maakt werk van een veilig en duurzaam 

mobiliteitsbeleid en rekent op uw begrip en medewerking. 
 

Dat verdient een bloemetje! 
In een gezellige sfeer ging op vrijdag 13 december onze ‘warme’ kerstmarkt door.  De verkoop van drankjes, 
hapjes en leuke spulletjes bracht maar liefst 2067,25 euro op.  Dankjewel lieve ouders voor jullie 
aanwezigheid en bijdrage.  (met een knipoog van Basten en zijn familie) 
 
 



 Mooimakers  
In de strijd tegen zwerfvuil raapten de leerlingen van het eerste leerjaar deze periode zwerfvuil in de buurt van 
de school!  Samen voor een propere buurt! Wij droegen alvast ons steentje bij. Jij toch ook?                                       

                                      
 

Ohh kom er eens kijken! 
Op donderdag 5 december brachten Sint en Piet  een bezoekje aan de Zevensprong.  
 Sint nam plaats op de mooi versierde troon en las de briefjes voor.  Onze kleuters verrasten de Sint met leuke liedjes. 
Onze kleuterjufkes zetten op vraag van de Sint hun beste dansbeentjes voor.  De leerlingen van de lagere school zongen 
liedjes  en deden dansjes die ze hadden ingeoefend  tijdens het zingen voor de jarigen van de maand. Sint genoot en Piet 
die deed ‘zot’ mee!  
Voor elk klasje had Sint leuke cadeaus meegebracht! Dankjewel lieve Sint en Piet en rijdt ook volgend jaar ons 
schoolpoortje niet voorbij!         

 

                               
 

 Spieken in K3 
In de week van 2 december betrapten we hier en daar een spiekpietje in onze klas….op de trap, achter het gordijn, op het 
balkon… Sint had ze gestuurd om een extra oogje in het zeil te houden. 
We stelden samen onze brief op, zetten onze schoen met worteltjes, chocomelk, een pintje bier, een taart en zelfs 
eigengemaakte koekjes. En in de nacht van 4 op 5 december kregen we bezoek van Sint en Piet …. De brief was weg, 
stoelen stonden kris kras door elkaar, speelgoed uitgeladen, letterkoekjes her en der, de worteltjes en koekjes 
opgepeuzeld, het pintje bier leeggedronken… 
Zoooo spannend, want 5 minuutjes later kregen we telefoon van de Sint zelf!  
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Wegen, (af)meten, schatten, tellen, vergelijken, bijdoen, afdoen, vermeerderen, verminderen en 
splitsen in de 3de kleuterklas… 
Al spelenderwijs doen wij aan wiskunde! 

1. We maken zoutdeeg (afmeten van water, zout en bloem) 

2. Kneden en spelen met zoutdeeg….zoooo leuk! 

3. Tellen adhv de eierdoosstructuur met kerstballen gemaakt uit zoutdeeg 

4. Het cijfersymbool herkennen en gebruiken (1,2,3,4,5,6,…) 

5. Schilderen van onze ‘splitskerstboompjes’ 

6. Spelen en oefenen maar! 

Veel plezier 😊  
 

 
 
 
   
  
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwjaarsgroeten uit het eerste leerjaar! 
Met veel concentratie en af en toe eens zuchten schreven wij ons allereerste nieuwjaarsbriefje!  En of wij trots 
zijn…! Wij wensen alvast iedereen een jaartje vol mooie dromen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Wensen uit het 4de klasje! 
Nieuwjaar en Kerstmis 
Met Nieuwjaar schrijf je een brief, 
je krijgt altijd pakjes ook al ben je niet lief. 
Met kerst eten we allemaal samen, 
lekker brood en granen. 
Overal lichtjes aan de muur, 
zo gezellig als kampvuur. 
Ik hoop dat nieuwjaar en kerst nog vaak komt, 
anders vallen er een paar woorden uit mijn mond. 
We wensen jullie een gelukkig jaar,  
en vergeet niet De Zevensprong staat voor jullie klaar. 
Fran en Alyssa   
 
 
 
Nieuwjaar en kerst 
Het wit van de sneeuw, 
de zoetigheid van snoepjes. 
Vele lichtjes maken het gezellig, 
met veel cadeautjes onder de kerstboom. 
Vuurwerk in de lucht spettert in het rond.   
Bo en Linn 
 
 
 
Lieve ouders, 
Het einde van het jaar komt er weer aan, 
we gaan er even bij stilstaan. 
We wensen jullie nog prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar. 
Flore en Emma 
 
 
 
Lieve mensen, 
Kerstmis en Nieuwjaar brengt veel geluk, 
voor iedereen stuk voor stuk. 
Dat de mensen gezond blijven 
en dat De Zevensprong  
de kinderen goed helpt. 
Wij wensen jullie een gelukkige kerst  
en een gelukkig  Nieuwjaar,  
voor het hele jaar. 
Tatiana en Iluna en Sharon 
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Tafels leren in het tweede leerjaar 

In het tweede leerjaar zitten harde werkers. Dat was ook de afgelopen weken duidelijk.  

De leerlingen leerden de afgelopen weken de tafels van 2 en 10. 

Lopend, springend, spelend, dansend … noem maar op. Geen manier was te gek om ze in te oefenen. 

Oefenen jullie thuis ook met ons mee? 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pietenparcours tijdens de turnles 
Tijdens de sintweken werd onze turnzaal omgetoverd tot een echte pietenschool!  
Onze kleuters mochten hier komen oefenen in de hoop echte zwarte pieten te worden… 
En ja hoor: ze kregen allemaal roetvegen en verdienden – na veel oefenen en gek doen op de pietenschool – 
hun pietendiploma! 
Proficiat zwarte pietjes!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst in de eerste kleuterklas 
In onze klas gingen we op zoek naar het verschil tussen een echte of plastieken kerstboom. 
We gingen in de omgeving van de school op zoek naar echte kerstbomen. Maar die konden we niet zomaar 
meenemen. 
Daarom bracht de juf een plastieken kerstboom mee. Maar hoe steek je die in elkaar? Gelukkig waren er heel 
veel helpers en stond onze kerstboom er snel! 
Lichtjes, kerstballetjes, slingers en eigen versieringen en hij was klaar onze prachtige boom.  
Top gedaan kapoentjes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speelmomentjes in de 2de kleuterklas. 
Deze maand organiseerden we enkele speelmomentjes in onze klas.  
Ouders konden zich aan de hand van een doodle inschrijven en samen maakten we er  weer telkens een leuk 
uurtje van. Via een doorschuifstysteem werden verschillende opdrachten uitgevoerd en kondens sterren 
verdiend worden. Onze kleuters genoten met volle teugen! 
 
Dankjewel l lieve mama's, papa's en Anton om deze speelmomentjes mogelijk te maken! 
We kijken al uit naar de volgende!  

              
 
 

 
 

Kaarten met de grootouders  
Eerst hebben wij van de juffen en meester kaartspelletjes leren spelen. Dan waren wij die spelletjes aan het 
spelen met de kinderen van L6. Het was leuk!  
Daarna hebben we de koffie en tafels klaargezet voor de grootouders. We speelden verschillende spelletjes, 
het was leuk.  
Reema L5 
 
    
                                  
 
 
 
 

Verhuizen  
Wij zijn druk bezig met de verhuis. Nog een paar dingetjes doen…             
Er staat veel rommel op de gang. Wij helpen de juffen heel goed                                                                                                                                                   
De juffen zijn blij!                                                                                                   
De kasten zijn al bijna leeg. De kasten zijn ook gepoetst! 
Wij zijn er klaar voor!  
Fleur L5 
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Nieuwjaarswensen uit het 5de leerjaar! 
Zet je zorgen opzij  
 Een fijn leven komt erbij  
(Nora en Amber, L5) 
Veel geluk in het nieuwe jaar!  
(Sterre L5) 
We wensen jullie veel liefde en geluk!  
(Seppe en Jamie, L5) 
We wensen jullie gezelligheid en veel samenzijn 
(Fleur, L5) 
Zalige feestdagen  
(Ilyas, L5) 
 

Brieven aan de kerstman uit het 6de leerjaar 
 
Hallo beste kerstman, ik ben Ata van het zesde leerjaar. 
Ik vind het echt leuk dat je kinderen cadeaus geeft. Ik wil ook iets voor Kerstmis : vrede . 
 Ik wil dat iedereen vredig samen leeft. Door oorlogen worden miljoenen onschuldige mensen vermoord, 
vluchten mensen naar een ander land zonder familie. Maar u maakt kinderen blij die door moeilijke tijden zijn 
gegaan. Dat vind ik super! 
 
Liefste kerstman, 
Ik ben het Cato , die grote deugniet. Ik vind het superleuk dat je de kinderen zo een tof gevoel geeft. 
Het is altijd gezellig als jij komt. 
Dan zitten we aan de kerstboom , doen we pakjes open en zitten we samen met familie en vrienden. Je bent 
echt supercool! 
Ik zit altijd af te tellen wanneer het Kerstmis wordt. Dan kunnen we de boom versieren en is er lekker eten. Ik 
heb al superveel pakjes onder de boom liggen en er zijn er grote bij! Het is bijna kerstvakantie en dan ga ik 
superveel leuke dingen doen!! 
Allé , ik ga afsluiten hé… doei kerstman 
 

Nieuwjaarswensen uit het 6de leerjaar 
 “ik wens dat iedereen een huisdier heeft , goede punten op school en een …zwembad. 
Ik wens dat ik kan vliegen en teleporteren en …oneindig veel geld heb! 
Ik wens dat alle kinderen een fijn schooljaar hebben. 
Ik wens dat ik wereldkampioen turnen word. 
Ik wens een goede toekomst in het middelbaar  en dat dode mensen terugkomen. 
Ik wens dat ik ooit een eigen pony krijg. 
Ik wens dat er geen oorlog of ruzie meer is en dat ik de rijkste mens op aarde ben. 
Ik wens dat hamsters kunnen vliegen.  
Ik hoop dat de globale opwarming stopt en dat iedereen in vrede geniet van het leven. 
Ik wens dat pokemons echt zijn. 
Ik wens dat mijn ouders terug samen zijn ,dat ik 
wereldkampioen karate word en dat ik kan skydiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KALENDER JANUARI 2020 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Woe 1     

Do 2     

Vrij 3     

Za 4     

Zo 5     

Ma 6  Peuters Instapdatum   

Di 7     

Woe  8     

Do  9     

Vrij 10     

Za 11     

Zo 12     

Ma 13 VM L5 Medisch onderzoek  

Di 14 NM 
19u-21u 

L5 en L6 
Allen 

Schaatsen 
Vergadering oudervereniging 

€ 4 

Woe 15   Pedagogische studiedag (leerlingen 
komen niet naar school!) 

 

Do 16     

Vrij 17     

Za 18     

Zo19     

Ma20     

Di 21     

Woe 22     

Do 23     

Vrij 24 19u30… Allen Quiz oudervereniging  

Za 25     

Zo 26     

Ma 27     

Di28     

Woe 29     

Do 30 VM VVVVVM L4 
Allen 

Zwemmen  
Gedichtendag 

2€ 2€ 

Vrij 31     

                    
                                                


