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Hoe bekijk jij de donkere dagen? Op donkere
koude dagen zijn er meestal weinig wolken en helpt de sterrenhemel je
navigeren. Dat prachtig beeld helpt je om de koude even te vergeten. De
gezelligheid komt je tegemoet als je een kaars aansteekt na het vallen van
de avond. Laat ons toch wat kracht opdoen van het kerstlicht om ons
heen. Het verlangen naar licht is ‘natuurlijk’. Vanaf 21 december tellen
we al af en krijgen we stapsgewijs weer meer daglicht. De gure
herfstdagen werden getint door een pallet van typische seizoenskleuren.
Het zijn vooral de warme kleuren uit het spectrum die zich volop hebben
getoond. Het was dus geen kwestie van ‘groen’ missen, maar wel van
bewondering voor de verscheidenheid en de jaarlijks te verwachte
verandering. Nu staat de natuur er stiller en kaler bij. Dit jaargetijde is
bijzonder geschikt om met je kinderen de vogels in je tuin, op je terras of in
het park te verwennen met allerlei lekkers. Daarna kan je dan samen op
buitensafari om ze van dichtbij te observeren. Wie een touwtje rijgt door
een reeks apennootjes of appelstukjes is al meteen vertrokken. Laat de
Lock down je dus niet tegenhouden. Plezier heeft immers niet veel nodig.
Wie het daarentegen gewoon is om eind van de maand, tijdens de
feestdagen, het met zijn allen groots en omringd aan te pakken, zal nu
noodgedwongen wat moeten terugplooien. Vorig jaar schreef ik in
december nog over de waardevolle tradities die ons jaarlijks bepaalde
zekerheden bieden. Een jaar later word je echter uitgedaagd om de
geplogenheden, anders aan te pakken en op creatieve wijze, in een
kleinere kring, te eren. Uit respect voor het virus worden we verplicht om
in te zetten op alternatieve kleinschalige activiteiten. Ik hoop dat je mee
kiest om opnieuw met goesting te genieten. Daarom stuur ik je graag een
mooi versierd pakket dat ik bewust voor je vul met een schaterlach, wat
genoeglijkheid, een verrukkelijk ochtendhumeur, een welgemeende
knuffel, een aardig compliment en enkele zoete inspirerende dromen.
Hopelijk stonden die suggesties, naast natuurlijk een paar nieuwe sokken,
al op je verlanglijstje. Herinneringen heb ik er niet bij gezet, want die zal je
zelf moeten maken. De memorabele dan toch. Creëer ze samen! Nu is
het moment gekomen om die gsm positief in te zetten voor tal van
aangename gesprekken en een hartelijke videochat. Trek nu maar een
gekke foto extra voor later. Schoonheid zit immers niet in het product dat
je onder de kerstboom krijgt maar in ieders prachtige eigenheid.
Weet jij trouwens al wat je met de feestdagen zal dragen?
Trek iets positiefs aan en het past altijd! ;-)
Jan De Belder
Directeur

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas op veilige wijze op bezoek in onze
school! Als directeur zeg ik alvast al mijn afspraken af. Omdat de Sint zo
van liedjes en dansjes geniet, bereiden we voor hem weer stiekem een
verrassingsdansje voor. We zullen hem in kleine groepjes bezoeken. Dit
jaar zullen we hem geen handje kunnen geven maar verwennen
doet hij ons zeker weer met de vier traditionele speculazen. Ik
hoop dat de roetpieten toch wat snoep zullen strooien. Op
woensdag zetten we onze schoen in de klas. Breng dus zeker een
extra schoen mee naar school!

Succesvolle verkeersacties
Moedig je kinderen aan om veiligheid als een topprioriteit te
beschouwen en hun fluohesje en een fietshelm te dragen tijdens
de donkere dagen! De kinderen krijgen omwille van COVID geen
stickers meer aan de schoolpoort. Nu krijgen ze hun stickers van de
klasleerkracht als ze hun lokaal binnengaan.
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!

‘Winterwarmte’
We steunen jaarlijks een aantal initiatieven. Uw kind krijgt morgen een
brief mee waarin we de eenvoudige actie aankondigen. Meer en meer
mensen uit onze eigen omgeving worden zwaar getroffen. Armoede stijgt
en voor vele gezinnen is het aanschaffen van voldoende voedsel en
verzorgingsproducten niet meer vanzelfsprekend. De lokale vzw EVA–
centrum is een vrijwilligersorganisatie te Ekeren die ondersteuning en
begeleiding geeft aan gezinnen in armoede. Uit solidariteit houden wij een
inzameling van voedsel- en verzorgingsproducten. Het ingezamelde
voedsel wordt verdeeld aan de gezinnen met minder kansen. Bij een
volgend bezoek aan de supermarkt kan je één product extra aankopen
om op school te bezorgen. Wij verzamelen de producten en bezorgen ze
dan aan het Eva-centrum.
Gsm-nummer om te bewaren: voor- en nabewaking: 0474/ 170 120

Oudercontacten verlopen dit schooljaar digitaal
Onze school zet zich flexibel in om zo vlot en veilig
mogelijk te blijven functioneren. Wij vinden het
ook in deze tijden heel belangrijk om in verbinding
te staan met ouders. Ook voor die leerlingen
waar op het eerste zicht ‘niets te melden’ is, willen
we dat er toch een online oudercontact kan
doorgaan tussen de klastitularis en de
ouders. Voor elke leeftijdsgroep zijn er ook dit jaar oudercontacten, ook
voor de kleuterschool. In november was de lagere school aan de beurt. In
december organiseren we een digitaal oudercontact voor kapoenen van de
instapklas.

Van zondag 29 november tot donderdag 24 december vieren wij de
Advent. In al onze klassen zal je deze dagen een adventskrans
terugvinden. De advent is in het christendom de benaming voor de
aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord
adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen
zich voor op het kerstfeest. Dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus
wordt herdacht.
Deze ronde krans van gevlochten
dennen- of sparrengroen is een
symbool van hoop. Tijdens de
advent steken we elke zondag
één kaars meer aan. Op de
laatste zondag voor kerst
branden dus alle kaarsen.

Meer info over ‘Huis van het Kind’ te Ekeren
www.huisvanhetkindantwerpen.be
Moretuslei 64, 2180 Antwerpen
huisvanhetkind.ekeren@antwerpen.be
03/ 502 02 50
Elke woensdag van 13 tot 16 uur zonder afspraak of na afspraak.
Spreekuur Opvoeden & Opgroeien : Heb je vragen over de opvoeding van
je kind of tiener? Tijdens het spreekuur opvoeden en opgroeien kom je
meer te weten. Als het kan, praten we over telefoon of digitaal. Als het
nodig is, maken we een afspraak voor een fysiek gesprek.
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Extra sport 1ste, 2de en 3de lj.+ L4A.
Digitaal oudercontact KTM = enkel voor de kinderen die in
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Online vergadering scholengemeenschap NoordrAnt.
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Breng vandaag al één extra schoen mee naar school want
woensdagmiddag zetten wij samen onze schoen in de klas!
Vaccinatie leerlingen 5de lj.; geef het vaccinatieboekje of kaartje mee. Extra sport 1ste, 2de en 3de lj.+ L4V.
We zetten ons schoentje in de klas!

Oudejaarsavond! Zorg goed voor elkaar! Wees voorzichtig!
De school start terug op maandag 4 januari 2021!

Kijk hier eens wat de jeugddiensten van de stad Antwerpen in
hun animatieaanbod voor kinderen en tieners aanbieden:
Website: https://www.antwerpen.be/kinderen-en-jongeren

