
12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,… en toen kwam december 2018  
 

Wat is dit toch een buitengewoon moment!   Er loopt iets af.  Met de 
volgende 31 dagen sluiten we opnieuw een tijdperk af.  Veel om op terug te 
kijken en nog even naar uit te kijken, veel om samen bij stil te staan, veel 
om te koesteren en zeker ook wat om los te laten.  De moeite om minstens 
even de tijd te nemen om te mijmeren,… want de tijd scheert genadeloos 
langs ons heen.   
De maanden die de jaarwisseling omhelzen, vieren het einde en de start van 
een bijzondere cyclus.  Geniet dus dagdagelijks bewust mee van feestelijke 
decemberogenblikken en sprankelende januarigebeurtenissen.  
Nu de goede Sint dit jaar opnieuw alle kinderen als braaf heeft betiteld, 
doet hij me toch even terugdenken aan kapoenenstreken uit vervlogen 
dagen die me gelukkig door de tijd werden vergeven.    
We beleven in deze periode volop de ‘Advent’ waarin we samen naar een 
zalige Kersttijd toegroeien.   Het helpt ons om verder dan de slingers en alle 
schitteringen te kijken.  Het legt de groene kleur, de echtheid en de 
boodschap van hoop, die een kerstboom in zich draagt, bloot.  Het blijft een 
deugddoende periode waarbij we toch iets makkelijker de ‘ander’ op de 
voorgrond durven en willen zetten.  ‘Advent’ nodigt eenieder uit om naar 
elkaar om te kijken.  Zorg dragen voor elkaar is een wederzijdse belofte.  
Dat doe je dus best samen.  
Het schrijven van de nieuwjaarsbrieven doet ons realiseren dat ook de 
jaarwisseling met rasse schreden nadert.  “Oei! Ben ik te laat? Heb ik 
nagelaten iets te doen?”, “Ben ik vergeten iets te realiseren?”.   Kies jij voor 
een ‘Bucket list’ om je dromen waar te maken of maak jij van elk moment 
een waardevol ogenblik?   Wacht jij telkens januari af om een resolutie vast 
te leggen of maak jij nu nog waar, wat je had vooropgesteld?    
Geen nood!  Een jaar eindigt, met de aankondiging van een nieuwe  start.  
Prachtig, toch?  Zo creëert ook de jaarwisseling steeds nieuwe ‘ hoop ’.  
Daarom moedig ik je nu al graag aan om 

 hoop alle kansen te geven, 
 december, en wat komen gaat, volop te beleven, 
 mee te dromen met jouw kind, 

… en bovenal, er elkaar, in bij te staan.  
 
Met hoopvolle groeten, 
Jan De Belder   
Directeur  



Een heus ‘winter’ Regenboogfeest?   

Nieuwe data:                                               Je leest het correct! 
- Op vrijdag 8 februari 2019 organiseren we een geanimeerde    
   Lampionnentocht en Bodega.   
- Op zaterdag 9 februari 2019 starten we om 13uur het schoolfeest met 
winterse attracties, smulkramen/toog en gezelligheid.  Kleed je dus warm 
want dit wordt een bijzonder winterse editie van het schoolfeest. 
Ben jij niet nieuwsgierig hoe een schoolfeest in de winter zal verlopen?       
Noteer alvast de data in je agenda en vertel het aan vrienden en familie!     
Meer info volgt!!!   
 

Wist je dat? 
We optimaliseren ons gezondheidsbeleid. 
We serveren geen suikerrijke dranken 
meer op school tijdens de middagpauze. 
Enkel melk en water.  De aanpak werpt zijn 
vruchten af.  De meerderheid van de 
kinderen kiest nu voor melk. 

 
Ook in Ekeren wordt er op 19 december een ‘Huis van 
het Kind’ geopend. Gelegen recht tegenover het huis 
waar vroeger de Kolenboer (broekenwinkel) was.  
Antwerpen telt nu 17 dergelijke huizen. Het is een huis 
voor geïntegreerde dienstverlening aan gezinnen. Drie 
basispijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en 
sociale verbondenheid  zorgen voor maximale welzijns- en 
gezondheidswinst.   Voor alle opvoedingsverantwoordelijken en voor 
iedereen tussen 9 maanden en 25 jaar.  Meer info: 
www.antwerpen.be/huisvanhetkind ,  http://www.huizenvanhetkind.be/hk/  

Contactgegevens; els.vanparys@stad.antwerpen.be  
 
Ook dit jaar is onze traditionele verjaardagskalender  
weer prachtig. Hij wordt jullie op maandag 3 december te 
koop aangeboden.  Geschenkje voor onder de kerstboom? 
 

www.antwerpen.be/kinderen : Tijdens de schoolvakanties 
organiseren de jeugddiensten van de stad Antwerpen een 
uitgebreid GRATIS animatieaanbod voor kinderen en tieners.        

http://www.antwerpen.be/huisvanhetkind
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/
mailto:els.vanparys@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/kinderen


Succesvolle verkeersacties 
97 procent van de kinderen neemt 100 procent deel aan 
de zichtbaarheidsactie! Dat is al prachtig!! Maar we  
gaan echter liever voor de volle 100 procent!  Moedig je 
kinderen aan om veiligheid als een topprioriteit te beschouwen en 
hun hesje te dragen tijdens de donkere dagen!   

Ook het oudercomité neemt deel aan de verkeersacties door af en toe een 
dranghek te plaatsen!   ZORG jij, net voor en net na schooltijd, ook mee 
voor een autovrije schoolstraat?  Samen maken we school! 
 
 

Via de mutualiteit kunnen gezinnen een deel van de onkosten bij 

uitstappen terugtrekken. Omdat er op het secretariaat bijzonder veel 

formulieren per jaar binnenkomen, vragen wij u met aandrang om de 

formulieren vooraf volledig in te vullen alvorens ze aan de juf/meester 

te bezorgen.  U kan deze formulieren bij uw mutualiteit opvragen. 

 

 
 
 
 
 

 
Op woensdag 5 december  komt Sinterklaas op 
bezoek in onze school!  Wist je dat elk kind jaarlijks 

een hand en een pakje met vier smakelijke speculazen van de Sint krijgt? 
 

 
 
 

 Op vrijdag 14 december 2018 nodigen 

we u allen even uit onder de luifel voor 

een gezellige   KERSTDRINK!  

Dit jaar trakteren we met warme chocomelk  

glühweintje.  Haal de kinderen op van school en blijf even!  of een 

Van 15.30uur tot 17uur bieden we jullie graag een gratis warm 
drankje aan. Een glühwein, een warme chocomelk of een kopje thee.   
Er worden geen andere dranken of versnaperingen aangeboden. Een 
kerstboom, kerstmuziek, even wat gezelligheid, jullie gezelschap!     

Zo geven we graag even wat kerstsfeer mee!    

We steunen de actie van Welzijnszorg:  ‘Leven in de buitenbaan’.   Tijdens 
de Adventsperiode volgen de leerlingen het leven van Robbie.  Robbie 
leert hen dat solidariteit en zorgen voor elkaar geen loze woorden zijn.   
We verzamelen elke maandag in de klas rond de Adventskrans.   



Ook dit jaar nemen we deel aan een actie van de Warmste Week. 
Dit bericht kregen we de voorbije week over onze actie van vorige jaar. 

                                                                                            
Dag Juffen, meesters en kinderen van ‘De Bunt’ 

Vorig jaar deden jullie voor de warmste week een actie voor Villa Kapella. 

Ik had beloofd om jullie op de hoogte houden. Nu kan ik jullie met fierheid vertellen dat we een huis 

hebben gekocht in Essen waar we met 8 gasten kunnen wonen. Wij worden de zorgouders. 

In Januari starten we met 2 bewoners nl Vincent en Jenny 

  
 
 

We wonen namelijk dicht bij het station daar kunnen de gasten afstappen op het perron voor een 

portie geluk.  Dank zij jullie actie van de warmste week kunnen we in de nieuwe keuken  

een kookfornuis financieren. Nog eens heel hartelijk dank!!!  Annemie, Jacques, Vincent, Jenny  
 

 

 

 

         De Warmste Week actie 2018 :  

Dit jaar steunen we het ‘Berrefonds’.  
 

De missie van het Berrefonds is om het rouwproces van 
jonge gezinnen bij het verlies van een kindje te 
ondersteunen.  Daarbij zijn warmte, hoop en 
geborgenheid hun kernwaarden.  Bij alles wat ze organiseren of ontwikkelen staan die 
waarden centraal.  Ze willen vooral verbinding creëren binnen het gezin en zorg dragen 
voor ouders en hun entourage.  Zorg dragen voor elkaar. 
Het Berrefonds wil ook een heel open organisatie zijn.  Zij bieden dankzij hun 
praatgroepen vaak letterlijk een luisterend oor.  Maar ze staan ook heel erg open voor 
vragen en initiatieven van ouders.  Ze willen graag een forum zijn waar lotgenoten 
elkaar kunnen vinden en zich geborgen voelen.  Zij willen troost brengen, maar ook 
kleine sprankeltjes hoop.  Hoe ze dat elke dag proberen te doen, ontdek je op 
https://www.berrefonds.be/wat     We zijn er van overtuigd dat de zorg voor gezinnen 
die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje, de beste omkadering 
verdient.  

Ons huis heet ‘Perron Geluk’ 

https://www.berrefonds.be/wat


December 2018 

 

1/2 Z/Z  

3 M Zwemmen 5de en 6de lj..          Lunchvergadering lagere school.   
Zorgoverleg  kindvolgsysteem kleuterschool.       

4 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 2A, 2K en groep 
A van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S en L1I.              
Lunchverg. KS.      Zorgoverleg  kindvolgsysteem kleuterschool.   

5 W De Sint komt op bezoek!               Nm: Hockey 2de graad. 

Breng zeker ook één extra schoen mee naar school want vanavond 
zetten wij samen onze schoen in de klas!      

6 D  Leerplanoverleg  ZILL.             L5E, L4V Dans. 
Evacuatieoefening in de nabewaking. 

7 V Vergadering scholengemeenschap.     Ondernemingsraad KOBA.      
‘Rots en Water’ L5E.         Bibliotheekbezoek L3A 

8 Z  

9 Z  
10 M Comité Afgevaardigden schoolbesturen.   OCSG Overleg met vakbond.               

11 D Lunchverg.KS.   Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 
2A, 2K en groep B van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S en L1I.         

12 W Zorgoverleg lagere school 1-1-2-2-3A.   Nm: Hockey 3de graad. 
13 D Zorgoverleg lagere school 3T-4-5-6.          L4V, L6W Dans. 

14 V Dagelijks Bestuur Noordkant (Ekeren-Merksem-Stabroek.)                                                             

KERSTDRINK  15.30uur tot 17uur.         Bibliotheekbezoek L3T. 

15/16 Z/Z  
17 M Zwemmen 5de en 6de lj..                              

Pedagogische personeelsverg. kleuterschool +1ste lj.‘ luisterend lezen’.                            
18 D Lunchverg.KS.         MDO lagere school 1 tot 6.                

Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 2A, 2K en groep 
A van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S en L1I.      
Bibliotheekbezoek L4V.      Sportdag L6W. 

19 W Namiddag: Trefbal en minitennis 2de , 3de en 4de lj.. 
Ontmoetingsmoment nieuwe inschrijvingen instappertjes KPT. 

20 D Kerstviering met afsluiten initiatief Warmste Week! 

21 V Bibliotheekbezoek L1S.       
22/23 Z/Z  

24 M Begin kerstvakantie!   

25 D Kerstmis             Zalig kerstfeest! 

26/31   


