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Hoor wie klopt daar...? Of hoor ik net ‘Jingle Bells’? Wie zijn schoentje 
staat daar? Wie kan zo mooi zijn nieuwjaarswensen neerschrijven? Wie 
steekt er elke week mee een kaars aan? Wie versiert er binnen die groene 
boom?  
 

December is rijk aan tradities en feesten.  Op school geven we ze allemaal 
betekenis mee en staan we stil bij hun specificiteit.  Tradities zijn 
waardevol.  We willen ze koesteren door ze te eren van jaar tot jaar.  
Tradities bepalen mee hoe we omgaan met elkaar en wat we voor elkaar 
over hebben.  Ze doen ons even stil staan en nostalgisch aanvoelen dat 
we zekerheden nodig hebben in het leven.  Misschien houden we er wel 
zo sterk aan, omdat we ze met zijn allen op hetzelfde moment beleven.  
Dat gevoel van samenhorigheid creëert sympathie voor het gebeuren en 
voor de participanten.   We maken in de kerstperiode ook wat meer tijd 
voor elkaar.  En dat ... doet wonderen.  
Vanzelfsprekend hebben kinderen met de verjaardag van de Sint en de 
kerstdagen in het verschiet, het woord ‘krijgen’ vrij hoog op het 
verlanglijstje staan.  Toch merk je dat kinderen enorm veel plezier 
beleven aan ‘geven’.   Het hoeft niet veel te zijn.  Daarom is de attentie op 
zich meestal zo waardevol.  Kinderen kunnen immens genieten als de 
tekening die ze hebben gemaakt voor mama of papa blijdschap en de 
nodige aandacht opwekt.   Kinderen vertellen stuk voor stuk aan hun juf 
of meester op school over hun thuis en hoeveel ze van jullie houden.   
Dat is geen fabeltje en dus ook niet melig.  Ouders zijn hun noodzakelijke 
rots in de branding en dat toont elk kind op eigen wijze.  Ook al moet je 
dat bij sommige eerst wat ontcijferen.  Ze hopen dat jullie de grootste 
zekerheid zullen blijven in hun leven.  Ik wil jullie dus graag een plezante 
laatste kalendermaand toewensen vol met van die deugddoende 
momenten die de komende feestelijke tradities memorabel zullen maken.   
Geniet dus met goesting!  
 
Jan De Belder   
Directeur  

 

 

 



Onze school doet mee! We streven naar een 
maatschappij waarin ieder kind dat tegenwoordig 
wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. 
Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op 

te groeien.  VN Kinderrechtenverdrag; Kinderen hebben recht op 
rookvrije omgevingen om te kunnen spelen en zich te amuseren in 
omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen kopiëren gedrag, 
en ook roken valt daaronder. Bij Generatie Rookvrij streven we naar een 
samenleving waarin rokers enkel nog roken uit het zicht van kinderen. 
Denk aan speeltuintjes, het sportveld, het park. Door meer rookvrije 
plaatsen te creëren, wordt rookvrij de norm. Hierdoor zullen meer 
kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder verleid worden om 
te starten met roken.  Ook de wetgeving is duidelijk! Op een 
schooldomein en dus ook aan de schoolpoort mag niet meer gerookt 
worden. Gelieve daar rekening mee te houden. 

 
Op vrijdag 6 december  komt Sinterklaas op bezoek in onze school!  Ik ben 
elk jaar benieuwd wat er staat te gebeuren.  Als directeur zeg ik alvast al 
mijn afspraken af.  Omdat de Sint zo van liedjes en dansjes geniet, 
bereiden we voor hem weer stiekem allerlei verrassingsdansjes voor.  Wist 
je dat elk kind jaarlijks een hand en een pakje met vier smakelijke 
speculazen van de Sint krijgt? 

 
Heb je al eens een bezoekje gebracht aan het ‘Huis van het 
Kind’ in Ekeren?  Het is een huis voor geïntegreerde 
dienstverlening aan gezinnen. Voor elke ouder met 
kinderen tussen 9 maanden en 25 jaar.  Meer info: 
www.antwerpen.be/huisvanhetkind   
 

Succesvolle verkeersacties 
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!    
ZORG jij, net voor en net na schooltijd, ook mee voor een 
autovrije schoolstraat?  Door de plaatsing van een tijdelijk 
dranghek aan het begin van de schoolstraat willen de leden 
van het Oudercomité af en toe de bewustwording van ouders 
verhogen om zo een veiligere schoolomgeving te creëren. 
Dankjewel!    Samen maken we school! 

http://www.antwerpen.be/huisvanhetkind


 

Op vrijdag 13 december 2019 

nodigen we u allen graag uit 

onder de luifel voor 

             een gezellige  KERSTDRINK! 
 

 

Wij trakteren graag met warme chocomelk of een glühweintje. 

Haal de kinderen op van school en blijf even!  Van 15.30uur tot 17uur 
bieden we jullie graag een gratis warm drankje aan onder de luifel.  
Een glühwein, een warme chocomelk of een kopje thee.  Er worden geen 
andere dranken aangeboden.  Een kerstboom, kerstmuziek, even wat 
gezelligheid, jullie gezelschap!    Zo geven we graag wat kerstsfeer mee!   
                             

                                       

Musical: Oproep! 
Voor het decor van de musical zoeken we nog poppen en reiskoffers. 
Wie heeft er een pop die je een tijdje kan missen?     
Wie heeft er een oude reiskoffer die in de weg staat en we  
mogen bewerken?  Bezorg deze dan aan de leerkracht.  De pop  
zullen we nadien zeker terugbezorgen.  De koffer niet. 

 
‘De Warmste Week’ actie 2019 : Dit jaar steunt onze 

school opnieuw  ‘ De Warmste Week’.  Jaarlijks 
zamelen we geld in voor een ander goed doel.  Zo leren 
onze leerlingen tal van goede doelen kennen en komen ze 
in aanraking met veel mensen die zich belangeloos inzetten 
voor anderen.   De kinderen gaan in de omliggende straten 

knutselwerkjes verkopen.  Het ingezamelde geld gaat integraal naar 
Escalante.  Op deze manier willen wij als christelijke school ons steentje 
bijdragen aan iets zeer waardevol.   Deze vzw wil een thuis bieden aan 
mensen met een mentale beperking.   De initiatiefnemers van dit project 
zijn heel dankbaar dat we hen willen steunen.  Het project zal door hen 
aan de kinderen van onze school worden voorgesteld.   Via deze link kan 
je kennismaken met dit project ;  https://escalante.be/           
 
 
Zoek je nog een geschenkje voor onder de kerstboom?  Er zijn nog enkele 
exemplaren van onze traditionele verjaardagskalender beschikbaar op 
het secretariaat.   

https://escalante.be/


December 2019 

 

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

Antwerpse sportweken;  sportweken.sportstad@antwerpen.be  

1 Z  
2 M Zwemmen 4de, 5de en 6de lj..              Ondernemingsraad KOBA.      

3 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Domino, L2E, L2K en groep A van 
het 3de en 4de leerjaar.       Extra sport 1ste lj. en L4V  
Zorgoverleg  kindvolgsysteem kleuterschool.     Personeelsverg. LS.    
Warmste Week: Toelichting  over ‘Escalante VZW’ aan de leerlingen. 

4 W Breng zeker ook één extra schoen mee naar school want vanavond 
zetten wij samen onze schoen in de klas!   Nm: Unihockey 3de en 4de lj. 
Toneel Levende Muziek: rode en paarse kleuters, 1ste en 2de lj. 

5 D  Bibliotheek L4A                                         Personeelsvergadering KS.                   

6 V De Sint komt op bezoek!   

7/8 Z/Z  

9 M Zorgoverleg lagere school 1-2. 
10 D Vaccinaties 5de lj.          Zorgoverleg lagere school 5-6     Lunchverg. KS.     

Zwembeurt paarse kleuters van juf Domino, L2E, L2K en groep B van 
het 3de en 4de leerjaar.   Extra sport 1ste lj. en L4A   

11 W Zorgoverleg lagere school 3-4               Nm: Unihockey 5de en 6de lj. 

12 D Vergadering scholengemeenschap NoordrAnt.      Bibliotheek L3T. 

13 V Dagelijks Bestuur Noordkant (Ekeren-Merksem-Stabroek.)        
                                                              KERSTDRINK  15.30uur tot 17uur.          

14/15 Z/Z Opnamesessies CD musical 

16 M Zwemmen 4de, 5de en 6de lj..            Lunchvergadering lagere school.   
OCSG Overleg met vakbond.   Comité Afgevaardigden schoolbesturen.    

17 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Domino, L2E, L2K en groep A van 
het 3de en 4de leerjaar.   Extra sport 1ste lj. en L4V         Lunchverg.KS.          

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

19 D Kerstviering/initiatief ‘Warmste Week’!          Bibliotheek L2K, L1I. 
20 V Bibliotheek L1S en L3A. 

21/22 Z/Z  

23 M Begin kerstvakantie!   
24 D  

25 W Kerstmis             Zalig kerstfeest! 

26/31   

http://www.antwerpen.be/kinderen
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