NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021
Helm op fluo top!
De actie helm op fluo top ging maandag 8 november van start. Dank alvast aan alle leerlingen en
ouders die gevolg hebben gegeven aan de oproep! In deze donkere wintermaanden is het belangrijk
om te zien en gezien te worden in het verkeer dus ... laat je zien! We houden vol tot aan de
krokusvakantie! Onze fluowachters houden een oogje in het zeil!

Oudercontact

In de week van 20 tot 24 december is het tweede oudercontact gepland. Omwille van de
veiligheidsmaatregelen gaat het oudercontact online door. Enkel de ouders van leerlingen waarvan
de leerkrachten u wensen te spreken worden op vraag uitgenodigd. Indien u toch zelf een leerkracht
wenst te spreken dan kan u dat melden aan de directie.
In het eerste leerjaar worden al de ouders (online) uitgenodigd.
Zie ginds komt...
De Sint heeft laten weten dat hij ook dit schooljaar niet op school aanwezig kan zijn. Jammer maar niet
getreurd! We zetten onze schoentjes klaar en verzenden onze briefjes per post! Sint en Piet vinden zeker wel
een manier om stiekem onze schoentjes te vullen!

Kerstfeest in de kleuterschool
Brengen jullie vanaf 13 december een pakje mee voor onder de kerstboom?
(Mama of papa zorgt voor een leuke verrassing voor jou van ongeveer 5 euro. Ssst, niks verklappen!)
Ons kerstfeestje gaat door op donderdag 24 december.
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Kerstfeest in de lagere school
Ons kerstfeestje gaat door op 24 december in de voormiddag. Uw kind mag die dag een gezelschapsspel
meebrengen. In het eerste en tweede leerjaar vragen we om een verrassingspakje mee te geven rond een
bedrag van 5 euro. Uw kind krijgt dan in de klas het pakje dat u zelf meegaf. Vanaf het derde leerjaar wordt
gevraagd om een pakje rond de 5euro mee te geven om te verloten in de klas. De meisjes verloten hun pakjes
onder de meisjes en de jongens verloten hun pakjes onder de jongens.

Integratie K3 en L1
Omwille van de veiligheidsmaatregelen kan er niet klasoverschrijdend worden gewerkt. Juf An en Juf Silke
werken samen rond hetzelfde thema en voorzien alternatieve activiteiten. De infoavond van 25 november kon
helaas niet doorgaan. Uw kleuter ontvangt een mapje met tips als voorbereiding op het eerste leerjaar. Wij
hopen u te mogen ontvangen op het afsluitmoment in de maand mei. Moesten er ondertussen al vragen zijn
dan mag u ons steeds contacteren.
Pakjes geven, pakjes draaien, ….
Sinterklaas is in het land en binnen enkele dagen is het zover. De jongens en meisjes van het tweede
leerjaar zijn al druk in de weer geweest om Sint te verrassen!
Ze maakten knappe knutselwerkjes, leerden fijne liedjes en waanden zich even zwarte piet op het
pietenparcours. Over stijle en smalle daken lopen, door tunnels kruipen, heen en weer springen zonder
te vallen. En dat allemaal met een pakje in hun hand. Wat een knappe pieten-in-leer!

Kijk eens om je heen, hoog in de lucht!
Onze astronauten gaven het beste van zichzelf en schitterden als echte sterren tijdens het dansmoment dat
we maakten voor onze grootouders.
En ze kunnen niet alleen dansen maar ze zijn ook creatief! Ze knutselden een kalender waar de grootouders
nog een heel jaar van kunnen genieten!

Grootouders aan de top in de eerste kleuterklas!
Waar gaan we het liefst logeren? Bij Oma en opa
Wie maakt het lekkerste eten? Moemoe en vava
Wie geeft de beste knuffels? Moeke en voke
Wie geeft de dikste zoenen? Omi en opi
Bij wie gaan we het liefst op bezoek? Mammi en pappi
Een ding hebben we de voorbije weken geleerd! Al onze kindertjes zijn gek van hun grootouders! .
Daarom zetten we jullie met veel plezier nog eens extra in de bloemetjes!
We love you!

Schatten op zolder in de 3de kleuterklas
Afgelopen maand werkte de 3de kleuterklas rond het thema “schatten op zolder” ifv het grootouderfeest.
De kleuters brachten allerlei schatten vanonder het stof mee, presenteerden hun stamboom adhv foto’s, we
leerden een nieuwe letter G, we speelden oude spelen, knutselden met draad en naald en maakten cement
om theelichtjes te maken.
Als afsluiter presenteerden we ons dansje voor onze grootouders, waar we hard op geoefend hebben.
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L3: Terug bouwvakkers gesignaleerd in de Zevensprong
De Zevensprong was de voorbije jaren een echte bouwwerf. Het was al even geleden dat er sindsdien
nog bouwvakkers gezien waren op het schoolterrein, tot op donderdag 28 oktober tenminste. Op die
dag kwamen er plots 5 werkploegen opdagen met telkens 3 metsers. Naast het tuinhuis begonnen ze
ijverig de ondergrond proper te maken en begon elke ploeg aan het metsen van een dierenhuisje.
Naar mijn bescheiden mening wisten ze van wanten en ‘groeiden’ de muren van de huisjes gestaag.
De bouwvakkers werkten prima samen: om beurten metsten ze, gingen (zavel)mortel en stenen
halen, controleerden ze met meter en waterpas, enzovoort… Ze toonden me hoe je ‘in verband’
moet metsen, hoe je de waterpas gebruikt en hoe je met profielen boven ramen en deuren kan
metsen. Op 1 dag waren de huisjes klaar. Ze werden nog getest op stevigheid en ze werden allemaal
goedgekeurd. Ik kan deze metsers ten stelligste aanraden! Wie ook nog eens steengoede
metserploegen nodig heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren. Ik zie die bouwvakkers nog
geregeld… 😉
(meester Bart)

Leerlingenraad L5 : verslag
Axel:
Er is besloten in de leerlingenraad dat er speelbakken komen en dat elke klas 25 euro mag investeren. En dat
er op dinsdag op het grote voetbalveld basket wordt gespeeld in de plaats van voetbal. Er is voorgesteld als er
een voetbalwedstrijd is dan kan je die kijken in de zaal op een scherm. En er is gevraagd om afwisselend op het
voetbalveld te mogen.
Victor:
Er wordt besloten in de leerlingenraad dat er speelbakken komen.
En dat altijd op dinsdag in de plaats van voetbal basket komt.
Ik vind dat de leerlingenraad goede dingen heeft besproken.
Expeditie Geluk in L5
Yoran en Wannes:
We hebben bij Expeditie Geluk verschillende opdrachtjes gemaakt. We deden dit samen met de
ketnetwrappers. We maakten vliegers die we door de klas moesten gooien en iemand anders moest er iets
opschrijven. Je moest een brief schrijven aan jezelf met een momentje waar je blij van werd. Dit stopten we in
een envelop voor onszelf. Het waren leuke opdrachtjes.

De leerlingen van het 4de leerjaar werkten rond het gedicht ‘De Spin Sebastiaan’ van Annie
M.G. Schmidt….
Wat als….het dan toch goed afliep voor Sebastiaan?Hier enkele mogelijke scenario van de leerlingen
van het 4de!
De Spin Sebastiaan ( Annie M.G. Schmidt)
Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niet goed met hem gegaan.
LUISTER!
Hij zei tot alle and’re spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo’n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
’t Web hoeft niet zo groot te zijn,
’t hoeft niet buiten, ’t kan ook binnen
ergens achter een gordijn.
Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is zo gevaarlijk binnen,
zo gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and’ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood…
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and’re spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!

Pauze
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Faisal, Melly, Hajir:

Axel, Kobe:

Hij ging naar de kelder vol spinnen.

Hij gamede zich zot ,

Hij werd verliefd op Ann,

hij at een banaan maar die was rot.

die zat lekker op een kam.

Hij ging terug naar huis,

Ze kregen kleine spinnetjes,

langs de regenbuis.

zo van die kleine dingetjes!

Carolina:

Rozanne, Liv:

Hij ging naar het toilet

Hij ging naar het toilet,

En dan naar bed.

En dan naar bed.

Maar er was een andere spin

Hij zag een mooie spin,

Met een pin.

Ze werden vriend en vriendin.

Ze werden vriend en vriendin.

Ze kregen lieve kleine spinnen,
Met dikke kinnen.

Mattis, Jasper:

Het gaat hem goed, zeker niet naar spoed!

Hij gaat naar binnen
En ziet een feestje van spinnen!
Hij heeft zoveel plezier en hij dronk wat bier.

Yinke, Jade, Ella T

Hij at zijn buik vol met een kleine drol.

De spin Sebastiaan trok naar binnen, daar zag
hij een heleboel spinnen.

Hij lachte zich rot en hij liet een prot.
Ze zongen een lied, dat ging over zware piet!
Het gaat hem nog goed, ook al heeft hij een
gebroken voet!

Ze hadden veel plezier, niemand gaf om hen,
geen zier!

Briefjes aan de Sint uit het 6de leerjaar
Beste Sint,
je kent me wel: ik ben Flore van het 6de leerjaar. Wij zijn met 5 thuis ;ik heb 2 zussen: Jutta, Linn
en mijn mama en papa heten Nina en Peter.
Ik ga ook nog over mijn familie vertellen. Ik heb 7 nichtjes. ik ga ze even opnoemen: Fiene, Janne, Zira, Yira, Mila, Lina en
Laure. Ik heb 2 neefjes. Ik noem ze even op: Josse en Yaro.
Ik heb heel veel vriendinnen: Bo, Fiene, Fran, Alyssa,
Emma, Emely, Iluna, Tatiana en nog veel meer. Ik ben heel braaf geweest omdat ik dit jaar heel veel heb geholpen.
Deze zomer de laatste dag van de zomervakantie ben ik samen met mijn 2 zussen en mijn mama en papa naar
Bobbejaanland geweest en ik vond dat toen heel leuk!!!😃 2 Jaar geleden op 20 juni 2019 had ik mijn arm gebroken. Ik
had een dubbele armbreuk omdat ik toen van de trampoline ben gevallen.😭
En ik wil heeeeeeeel veel chocola!!!😀 En heeeeel veel snoep!!!
En dat corona voorbij is!!!
Van Flore.😉
Mijn naam is Emely Cuypers.
Ik woon in de Heibloemstraat 112 te Nijlen. Ik zet op sinterklaas avond nog steeds mijn schoentje
klaar. In mijn schoentje zit een wortel, een klontje suiker voor uw mooie paard, een glaasje water voor de Sint en een
biertje voor zwarte piet.
Ik heb op TV uw aankomst in Antwerpen gevolgd. Dus hoop ik dat ik dit jaar ook een mooi
cadeautje krijg.Ik doe het hele jaar door mijn best op school.
Ik ben steeds bereid om bij mijn oma en opa te helpen met allerlei taken en daarom lieve
sinterklaas en zwarte piet, hoop ik dat jullie mij niet vergeten!
Lieve groetjes, Emely Cuypers.
Ps:Ik lust graag chocolade!
Hallo Sint en piet,
Ik ben Sep. Ik woon in Nijlen samen met Len, Enna, Vins, mami en mama. En ah ja, niet
vergeten, ik heb een mooie poes Louke.
Ik heb een meter en een peter, An en Tim, zij zijn altijd heeel lief voor mij. Ik heb een
grappige nonkel. Hij heet Dimi. En ik heb een schattig nichtje Noa.
MIJN BESTE VRIEND IS CAS. HIJ STAAT ALTIJD ACHTER MIJ. WE DOEN SAMEN DE GEKSTE DINGEN: kamperen, karten, naar
Centerparcs gaan, voetballen, magneetvissen, naar Super Jump gaan springen, gek doen met een golfkarretje, samen een
film gaan kijken, gamen. En nog veel meer.
Wij hebben thuis een hele rare poes. Ze staat graag op het dak, ze klimt graag in de kerstboom, ze slaapt op de gekste
plekken, ze eet alles en ze zit graag in de kelder.
Ik speel al 6 jaar voetbal. We zijn voor het eerst met de lava beker naar de tweede ronde. Dat voelt echt als een
overwinning.
Het overlegcomité is weer samen gekomen om over corona te praten. Er is een nieuwe variant in ons land. Het gevolg is
dat mijn broer en zus niet meer kunnen gaan fuiven. De cafés moeten om 23u dicht. Je mag maar met max 4 personen
aan een tafel zitten op restaurant.
Ik weet hoe het is om in quarantaine te zitten want ik heb zelf CORONA gehad.
Ik ben niet echt braaf geweest want ik durf soms wel niet te luisteren maar ik ben wel behulpzaam geweest.
Sint, ik wil niet echt iets hebben dus als je wil mag je me verrassen met iets leuks.
Groetjes, Sep

Gekke letters in L1
In onze klas kennen we al heel veel letters. We kennen i, k, s, t, n, aa, p,…
MAAR we hebben 1 heel speciale letter geleerd. De letter ‘oe’. Nee, niet die van soep, hoed of koe. Wel de oe
van POEP! Ja ja, je leest het goed! We hebben in de klas onze eigen poep gemaakt met pindakaas en
chocoladesaus. ‘Poep’ , om van te smullen, het is eens iets anders!
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KALENDER DECEMBER 2021
DATUM
UUR
Woe 1
Do 2
Vrij 3
Za 4
Zo 5
Ma 6
Di 7
Woe 8

Do 9
Vrij 10
Za 11
Zo 12
Ma 13
Di 14
Woe 15
Do 16
Vrij 17
Za 18
Zo 19
Ma 20
Di 21
Woe 22
Do 23
Vrij 24
Za 25
Zo 26
Ma 27
Di 28
Woe 29
Do30
Vrij 31

8u40-11u50

VOOR

ITEM

KOST

L3→L6

Zwemmen

€ 2,25

Allen

Sinterklaasfeest in eigen klasbubbel

Peuters

Omwille van de
veiligheidsmaatregelen kan het
speeluurtje niet doorgaan!

L3→L6

Zwemmen

K1→L6
Allen

Oudercontact op vraag
Kerstfeestje in de klas
Lessen eindigen om 11u50

Allen

Begin kerstvakantie

€ 2,25

