
Januari   2019  
 

    Gelukkig nieuwjaar!   

 
 
Wat staat er dit jaar voor jou in de sterren geschreven?  Volg jij het 
rechte pad of wijk jij met vertrouwen al eens af van het pad dat je 
wordt aangeboden?  Waag jij het er nu wel op?  Durf jij het dit 
kalenderjaar aan om iets dat in het voorbije jaar veel te moeilijk bleek, 
of iets dat je niet hebt volgehouden, opnieuw uit te proberen?  
Laten we elkaar aanmoedigen om vanaf nu wat meer lef te tonen als 
leerrijke situaties zich aanbieden.  Woordcombinaties zoals ‘laten 
tegenhouden’, ‘er te bang voor zijn’ moet je dan wel vervangen door 
‘risico durven nemen’, ‘opnieuw je kans wagen’.   Een nieuwe start zoals 
we in januari met zijn allen vieren, leent zich perfect om voornemens 
daadwerkelijk in moed om te zetten.  Kunnen, ontstaat immers pas na 
een eerste probeersessie.  Aanvatten en riskeren hebben een 
onmiskenbaar verband.  Ondernemen is een woord dat pas inhoud 
krijgt nadat het gezouten is met durf.  Genoeg geaarzeld!  Schrap twijfel 
van je lijstje.  Voilà!  
 

Nu je plaats hebt gemaakt op je prioriteitenlijstje, is jouw zoon of 
dochter de juiste raadgever. Er loopt immers ‘wetenschap’ rond bij jou 
thuis.  Zonen en/of dochters lopen over van ideeën om dit kalenderjaar 
samen in te vullen.  Of dacht je dat het enkel om jouw voornemens 
ging?  Nee toch? ;-)        Het is heel eenvoudig want het start met ….    
    gezelschapspelletjes, rennen, lachen, kleuren, knuffelen, vertellen, 
    fietsen, verstoppertje, zeerover of prinses spelen, koekjes bakken,  
    boetseren, avonturen verzinnen, zwemmen, verkleden, timmeren,  
    muziek maken, luidkeels zingen, gek dansen, smullen, ….  
Vul zelf verder aan met de nadruk op ‘samen’ en ‘ zelf deelnemen’. 
Gewoonweg werkelijk tijd maken voor elkaar.    
Richt je tot je kind en luister naar het palet van mogelijkheden.  Zo toon 
je jouw kinderen dat ze zij jouw prioriteit zijn!  Enkel nog te kruiden met 
de woorden ‘ Ik hou van jou ’!   
             Zo maken we er vast en zeker ’t schoonste jaar van!   
 

Met de beste wensen, 
Jan De Belder  
Directeur 



 

   De herders gingen op weg om de    
    stal van nieuw leven te bereiken. 

Moge alle mensen van goede wil  
met tussenpozen rust vinden in de 
veilige stal, om geïnspireerd door 

Jezus vrede te brengen. 
 
 

 
Tijdens de voorbije ‘Warmste Week’ gaven wij met 
zijn allen steun aan het ‘Berrefonds’.    
 

Het is één van de meer dan 2000 goede doelen van 
‘Music for life’! Omdat een aantal ouders op onze school bijzonder 
actief zijn in deze vrijwilligersorganisatie kregen onze leerlingen van het 
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar een uitgebreide voordracht over dit initiatief. 
In de kleinere klassen werd het goede doel op niveau door de 
leerkrachten toegelicht. 

We zijn verheugd dat we als school via de ‘Warmste Week’ 

€ 1575.74 konden schenken aan  het Berrefonds! 
 

 
 

 

 
Er zijn nog een aantal  

verjaardagkalenders beschikbaar. 
U kan ze op het secretariaat  

aankopen. 
Op is op! 

 
 

 
Wat is het fluogehalte op onze school? 

 

Zichtbare kinderen en ouders proficiat! 
Doe steeds wat fluo aan! 

Zo kunnen we veilig het nieuwe jaar aan! 
 

 



Uw kind inschrijven in onze basisschool  
Hoe doe je dat? 
 
In Ekeren (Antwerpen) start binnenkort de periode 
om uw kind aan te melden voor het basisonderwijs 
voor het volgende schooljaar 2019-2020.  Aanmelden kan alleen via de 
computer.  Data blijven belangrijk!  

Eénmaal in onze basisschool blijf je ingeschreven.  Je hoeft dus niets 
te ondernemen als je volgend jaar van de kleuterschool naar het 
eerste leerjaar gaat. 
 

Een broer of zus inschrijven in onze school 
Wilt u een broertje of zusje van uw kind inschrijven voor volgend 
schooljaar? Om broers of zussen, of kinderen van personeel, in te 
schrijven in onze school, moet u ze eerst aanmelden via de website 
http://meldjeaan.antwerpen.be  
 
U krijgt enkel voorrang om broers en zussen aan te melden tijdens de   
‘Voorrangsperiode’ die loopt van 1 februari vanaf 9.30 uur tot en met 
15 februari 2019 tot 17 uur.  
 

Alle andere kinderen melden aan zonder voorrang vanaf 1 maart vanaf 
9.30 uur tot en met 29 maart 2019 tot 17 uur. 
 

Ons schoolteam helpt u om alles vlot te laten verlopen en geeft graag 
meer uitleg over de aanmeldingsprocedure.  
Hebt u verder nog specifieke vragen?  Of hebt u hulp nodig om uw kind 
aan te melden?  Dan helpt ons secretariaat u met plezier verder.   
We verwelkomen uw kind alvast met open armen en wensen het nu al 
veel succes bij zijn eerste stapjes in onze school. 
 
Om eens te bekijken: 
www.vbsdebunt.be  Via deze link of dit adres kan je de website van 
onze school terugvinden. 
 

U komt toch ook?   Op 8 en 9 februari staat er iets geweldig leuks op 

het programma!   We organiseren immers het 

Winterwonderlandregenboogfeest.   Het schoolfeest in de winter.  

Dat mag je niet missen!    Zet het met stip in je agenda!  

We verwachten jullie allemaal met vrienden en familie! 

http://meldjeaan.antwerpen.be/
http://www.vbsdebunt.be/
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1/4  Kerstvakantie.            Gelukkig nieuwjaar!   
5 Z  

6 Z Driekoningen 

7 M Lunchvergadering LS.             L5E vaccinaties Medisch Centrum CLB. 
8 D Lunchvergadering KS.       

9.30uur: Start aanmeldingsprocedure voorrangsperiode inschrijving 
van broers en zussen.   
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.      

9 W  

10 D  

11 V Bibliotheekbezoek L1I.          Medisch onderzoek L1S.   
Bezoek Technopolis L5E en L6W. 

12/13 Z/Z  
14 M Zwemmen 4de, 5de en 6de lj..                

15 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.      
Lunchvergadering KS.                          

16 W  

17 D PV Ls en Ks.            
18 V Dagelijks Bestuur.    Medisch onderzoek L1I.   Bib.: L3A + L2de leerjaar.           

19/20 Z/Z  
21 M  

22 D RAPPORT 2.         Lunchvergadering 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.      
Laatste dag aanmeldingsprocedure van broers en zussen: tot 17uur! 

23 W  
24 D                                                                 Pedagogische avond leerkrachten. 

25 V Creatieve namiddag  

26/27 Z/Z  
28 M OPEN SCHOLENDAG DISTRICT EKEREN = bezoekdag nieuwe instappers        

Zwemmen 4de, 5de en 6de lj..                Lunchvergadering LS.              
29 D Opgelet! Wissel zwem- en sportbeurten: Zwembeurt paarse kleuters 

van juf Els en juf Domino, 1S, 1I en groep A van het 3de en 4de leerjaar.  
Extra sport L2K en L2A.      
Lunchvergadering KS.      Bibliotheekbezoek 4de lj.  

30 W  

31 D  


