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Ik heb vandaag een nieuw jaar aangesneden door een stukje fraai rood 
lint af te knippen, er een prachtige vorm in te strikken en er vervolgens 
de eerste herinneringen van het jaar feestelijk mee te bewaren.  Of 
mag het iets meer zijn?  Bewaren kan immers iedereen. Dat kan je in 
een doos op een schab.  Niks aan!   
‘Koesteren’ daarentegen vraagt een positieve ingesteldheid.  Dat wordt 
dit jaar zondermeer weer één van mijn favoriete werkwoorden.  Laten 
we er dus voluit voor kiezen om met genoegen te herinneren en er 
waardering aan te geven.  Of ben jij eerder het type om aan alles een 
quotering te geven?  Geef dan meteen een positieve betekenis aan je 
eerste ster.   Start met één = “ Knap dat je dat hebt aangedurfd!”.  
Dan is de kans bijzonder groot dat je heel wat zal aankunnen.  
Ik laat me ook dit jaar inspireren door muziek.         Zoals er op elk potje 
een dekseltje past, raakt elk deuntje bij ieder een andere snaar.   Zet je 
open voor inspiratie en dans dit jaar openlijk op de muziek die bij jezelf 
en je kinderen past.  Jullie kapoenen behoeven geen uitnodiging om te 
dansen.  Voor kinderen werken de danspasjes van mama en papa 
gegarandeerd aanstekelijk.  Probeer het zo meteen maar eens uit.  Hun 
glimlach krijg je er gratis bij.  Elk zalig moment wordt immers op smaak 
gebracht door een portie plezier en een minimale hoeveelheid 
initiatief.  
 

Laten we er dit jaar ook voor elkaar zijn op blauwe dagen. ‘Ik ben je niet 
vergeten!’, kan zo’n deugd doen. 
 

Gelukwensen stuur ik je van harte, ieders voornemen wil ik 
appreciëren, een wereld waar het goed is om te blijven, wil ik mee 
helpen bouwen,... .    Er borrelt weer een vermoeden dat dit 
kalenderjaar wel eens een prachtig jaar zou kunnen worden.   
 

                           Misschien wel het beste ooit! ;-) 
Met de beste wensen, 
Jan De Belder 
Directeur 
 
 
 



Pedagogische tip: 
Kinderen moeten af en toe hun gevoelens kunnen tonen via een 

geschenkje, een tekening of een gebaar.   
Neem de tijd om even zichtbaar te genieten van een mooi gebaar of 

een tekening die jouw kind je schenkt.  
Toon dat je dat fijn vindt. Zo versterk je het vertrouwen en  

bouw je aan een hechte band. 
 

      Driekoningen op 6 januari ’20 
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 Warmste Week kozen wij dit jaar om       
            ‘Escalante’ als goed doel te steunen.    We hebben  

             samen € 1802.76  geschonken aan Escalante!    

 
 

Aandachtspuntje: 
Voor de veiligheid en de rust van onze kinderen vragen wij aan 
alle ouders om het belsignaal af te wachten alvorens de 

schoolpoorten of de buitendeuren te openen.   
Enkel bij een regenachtige dag zal de luifel voor u ter beschikking 
staan om uw kind op te wachten.  Het is makkelijker voor uw kind 

dat u slechts even voor het einde van de dag aanwezig bent op het 
schooldomein.  Het is niet de bedoeling dat ouders al tijdens 
speeltijden plaats vatten aan de ramen van de klas, voor de 
schoolpoort of het straatje op het schooldomein.  Zo maakt u het 
moeilijk voor de kleuteronderwijzeres om de schooldag optimaal af te 
sluiten.      
Wij appreciëren dat ouders enthousiast zijn maar de strengere 
privacywetgeving laat filmen of fotograferen van kinderen in 
klassen of op de speelplaats niet zonder expliciete toestemming 
toe.   Gelieve hier rekening mee te houden. 
 



Er zijn nog 7 verjaardagkalenders beschikbaar.  U kan ze op het 
secretariaat aankopen. Op is op! 
 
 

                Verhoog jij mee het fluogehalte op onze school? 
Draag dan dagelijks je hesje van je voordeur tot aan de klas. 
                 Zichtbare kinderen en ouders proficiat!   

 
 

Via de onderstaande LINK kan je de foto’s van de sprookjesklassen van 
het 1ste en 2de leerjaar bekijken. 
https://tinyurl.com/sprookjesklassen-2019  

 
 
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 2020-2021.   

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 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  
            27 januari vanaf 9.30uur tot en met 7 februari 2020 tot 17uur. 
 

Voor alle andere nieuwe kinderen loopt de aanmeldingsperiode van 2 
maart vanaf 9.30uur tot en met 31 maart 2020 tot 17uur.  
 

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. 

https://tinyurl.com/sprookjesklassen-2019
http://meldjeaan.antwerpen.be/
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2020: Hoopvol zijn we… Want hoop geeft mensen energie en levensvreugde. Energie 
om er elke dag opnieuw in te vliegen. Levensvreugde om de kleine mooie momenten 
van elke dag te herkennen en te waarderen. 

1 W Gelukkig nieuwjaar!                      
2 D  

3 V Repetitiedag musical in het theater 5de en 6de lj.       Einde kerstvakantie 
4/5 Z/Z  

6 M                                                                                         Driekoningen 

7 D MDO (overleg zorgteam) 1-2-3.            Algemene personeelsvergadering +   
                                                            aansluitend nieuwjaarsreceptie personeel.                              
Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke en juf Eva, 2E, 2K en groep B van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S, L1I, L4A.      

8 W  

9 D 3 jarigen: medisch onderzoek op afspraak. 
10 V Veiligheidsraad 

11/12 Z/Z  
13 M Zwemmen 5de en 6de lj..   

Netoverschrijdend scholenoverleg District Ekeren.             
14 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke en juf Eva, 2E, 2K en groep A van 

het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S, L1I, L4V.    
Lunchvergadering KS.  MDO 4de, 5de en 6de lj. (Kindbespreking met CLB)               

15 W  

16 D  

17 V WINTERRAPPORT                    Dagelijks Bestuur KOBA vzw.       
18/19 Z/Z  

20 M Algemene lunchvergadering LS en KS.                                              
21 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke en juf Eva, 2E, 2K en groep B van 

het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S, L1I, L4A.      
22 W Generale repetitie 5-6 en kleuterschool. 

23 D Generale repetitie 5-6 en lagere school.   

24 V                     Musical verhuis decor, kledij, materialen + opbouw decor 
                                                                         Geluid en belichting afstellen 

25 Z   MUSICALWEEKEND    
                           Kom en geniet mee! 26 Z 

27 M Facultatieve verlofdag = vrijaf voor iedereen!                    
          Start online aanmeldingsprocedure inschrijving van broers en zussen 

28 D Opgelet! Wissel zwem- en sportbeurten:  Zwembeurt paarse kleuters van 
juf Joke en juf Eva,  1S, 1I en groep A van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport 
L2K, L2E, L4V.                   Lunchvergadering KS.             
KOBA-conferentiedag bestuur en directies. 

29 W Quiz voor 6de leerjaren in Moretus 
30 D Bibliotheekbezoek L2E.     3 jarigen: medisch onderzoek op afspraak. 

31 V                                             BODS: vergadering met Steunpunt Onderwijs 


