
December 2022 
 

We krijgen in december … en wat geven we dan?  Gelukkig geven de 
meeste mensen nog graag.  Het doet immers plezier als iemand bij het 
openen van een attentie zijn of haar glimlach met je deelt.  Iedereen wil 
in deze periode de ander wel iets gunnen, ergens mee verwennen.  Begin 
deze maand doet Sinterklaas dat voor ons zodat we drie weken later zijn 
voorbeeld kunnen volgen met een geschenk onder de kerstboom of iets 
persoonlijk bij de start van het nieuwe jaar.  Ook onze nood om te 
versieren, komt bovendrijven.  Kies jij voor slingers, tekeningen, 
ornamenten of kersttafereeltjes?  Ben jij het creatieve type dat ook de 
straat extra gezelligheid mee wil geven door ramen met sneeuwfiguren te 
bedekken en/of kleur te verspreiden aan de hand van kerstlichtjes alom?  
Betrekken jullie de kinderen tijdens het opsmukken of verrassen jullie 
liever jullie kapoenen met een feestelijke kersttafel?   Nu de 
weersomstandigheden ons eerder het binnenshuis vertoeven 
aanbevelen, maken we het graag stemmig bij ons thuis.  Wie graag wat 
van die sfeer wil doorgeven, nodig ik hierbij uit om dit eenvoudig aan te 
pakken. Bijvoorbeeld door een aloude traditie in ere te houden;  
 

‘Het zelfgemaakte kerst- of nieuwjaarskaartje’ of het  

‘Ik heb even speciaal tijd gemaakt voor jou - kaartje’ op 

te sturen of persoonlijk te bezorgen.   
 

Wat heb je nodig om dit waar te maken?  
Papier, schaar, kleurtjes, lijm of plakband, of iets anders uit de schuif…, 
een gezellig hoekje of tafeltje, misschien wat gezelschap of een helpende 
hand, enkel creatieve ideetjes, een glimlach die je kan omzetten in de 
mooiste wensen, een mopje dat de ontvanger aanzet om te giechelen,  
een slogan die de tijd van het jaar eert,  een vertolking van dankbare 
momenten, creatieve vrijheid zonder te veel zorgen, een beetje fierheid, 
een hart waarin je extra plaats wil maken voor vrienden en familie, … en 

goesting voor ‘t plezante.  Want ‘plezier’ maakt alles wat 

gemakkelijker.   
 
Creëer het samen en geniet volop van de komende feestdagen! 
 
Jan De Belder 
Directeur 



Breng een extra schoen mee naar school! 
Op vrijdag 2 december komt Sinterklaas op veilige 
wijze op bezoek in onze school!   Als directeur zeg ik 
alvast al mijn afspraken af.  Hij zal zeker weer 
genieten van onze liedjes en dansjes. We bezoeken 
hem in kleine groepjes.  Dit jaar zullen we hem 
misschien terug een handje kunnen geven. 
Verwennen doet hij ons zeker met enkele lekkere 
speculazen voor elk kind.  Ik hoop dat de roetpieten toch wat snoep 
zullen strooien.   Op maandag 5 december zetten we trouwens onze 
schoen in de klas. Vergeet hem niet mee te brengen!  
 
 

 

Inschrijving van broers en zussen: 
In Antwerpen werken we met een online 
aanmeldsysteem voor alle kleuterscholen en lagere 
scholen van alle netten. Ouders moeten hun kind 
dus eerst aanmelden voordat ze het kunnen 

inschrijven in een school. Alle Antwerpse kleuterscholen en lagere 
scholen van het gewoon basisonderwijs zijn verplicht om met het online 
aanmeldsysteem te werken waarmee ouders hun kinderen aanmelden via 
het internet. Het Lokaal OverlegPlatform (LOP) vertegenwoordigt al deze 
scholen en bepaalt de concrete invulling van het systeem.  Ouders die al 
een kind op onze school hebben, hebben recht op voorrang voor broers 
en zussen. Personeelsleden ook. Het aanmelden moet dan wel gebeuren 
tijdens de voorrangsperiode van 18/01/2023 om 9.30uur tot en met 
03/02/2023 om 17.00uur.  
In een basisschool is er een automatische doorstroom van kleuter- naar 
lagere school.  Ouders met een kind in onze 3e kleuterklas moeten dus 

niet opnieuw aanmelden voor het eerste leerjaar.  
 
Aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties: 
U kreeg reeds een mail i.v.m. de werken in de buurt van de 
school. Wie het terug wil bekijken, kan dat via de infofiche op de 
website van de STAD:   
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/openbare-
werken/geestenspoor-f-pauwelsstraat-j-van-haesendonckstraat-
aanpassing-kruispunten. 
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                       ‘Winterwarmte’  
We steunen jaarlijks een aantal initiatieven.   Uw kind krijgt maandag 5 
december een brief mee waarin we deze eenvoudige actie aankondigen.  
Meer en meer mensen uit onze eigen omgeving worden zwaar getroffen. 
Voor veel 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 uit jullie buurt die in armoede leven.  Uit 
solidariteit houden wij jaarlijks 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.   
 
 

Gezelligheid troef tijdens de kerstperiode! 
Van zondag 27 november tot 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. 
 

 

Wij bieden jaarlijks het socio-emotionele programma ‘Rots en Water’ aan 
de leerlingen van het vijfde leerjaar aan.  De trainer(Nele) die de sessie 
jaarlijks op onze basisschool aan de leerlingen geeft, biedt nu drie 
terugkomdagen aan voor iedereen die ooit Rots en Water bij haar 
gevolgd hebben. Zit je in het 6de leerjaar of heb je een oudere broer of zus 
die deze training op onze school ooit gevolgd heeft, informeer je dan via  
Nele Everaert 0468/19.84.49.   Wie wil inschrijven, kan dit via deze link; 
https://forms.gle/vLTSa4sEbK1EVTi89      
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Zorg goed voor elkaar en blijf voorzichtig! 
 

1 D Bibliotheekbezoek 1ste en 2de lj.                                             
2 V Sinterklaas komt op bezoek!         Bibliotheekbezoek 3de en 6de lj. 

3/4 Z/Z  
5 M                       We zetten vanavond ons schoentje in de klas. 

Sport 6de lj.                                                   Personeelsvergadering LS.                  
6 D Zwemmen paarse kleuters KEls, KD + groep A van 1ste, 2de lj. 

7 W Extra sport  L1 + L3 + L5.                     
8 D Start oudercontacten KTM = enkel voor de kinderen die in 

september gestart zijn.  De andere contacten volgen later.       
Just Dance Challenge  5de en 6de lj. 

9 V 2de evacuatieoefening op school.      Just Dance-fun  5de en 6de lj. 

10/11 Z/Z  

12 M Zwemmen 5de + 3de lj. meester Sam.      Personeelsvergadering KS.     
13 D Zwemmen paarse kleuters KL en KSil + groep B van 1ste, 2de lj. 
14 W Extra sport  L2 + L4 + L6.   

Kijkmoment nieuwe instappers KT.                   
15 D Just Dance Challenge  5de en 6de lj. 
16 V Just Dance-fun  5de en 6de lj. 

17/18 Z/Z  

19 M Toelichting door équipe Horizon aan de leerlingen van het 6de lj. 
over de mogelijkheden in het secundair.  

20 D Zwemmen paarse kleuters KL en KSil + groep A van 1ste, 2de lj.      
Just Dance-fun  5de en 6de lj. 

21 W Extra sport  L1 + L3 + L6.                     

22 D Kerstviering Kleuterschool.         Just Dance Challenge 5de en 6de lj. 
23 V Kerstactiviteit. 

24/25 Z              
  Kerstmis              Zalig kerstfeest! 

26-31 V Twee weken Kerstvakantie!    Nu is het tijd om heel veel 
spelletjes boven te halen!   Geniet van de feestdagen!  

De school start terug op maandag 9 januari 2023! 


