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1,2,3 en daar gaan we!  ☺ Alvast proficiat met dit spiksplinternieuw jaar.  
We zijn opnieuw vertrokken voor een nieuwe reis rond de zon!  En dat 
terwijl deze aardbol in 2023 weer het welgekende aantal dagen rond haar 
as zal draaien.  ’t Is werkelijk om van te duizelen.  Maar ik ben toch 
bijzonder blij dat ik het samen met jullie mag beleven.   
 

Liefste meter, peter, mama, papa, ... hopelijk hebben jullie genoten van 
wat de kapoenen in hun nieuwjaarsbrief wensen.   Of u nu een redenaar in 
huis heeft of een kleinzoon/dochter die den bibber niet kon bedwingen, 
geen nood.  Nieuwjaarswensen uit een kindermond zijn oprecht en ze 
doen goed.  Koester ze en geef ze deze maand zo veel je maar kan, aan 
elkander door.   Als je kind de lagere school verlaat, smelten zulke tradities 
immers al te snel weg.  Als dertienjarige bieden alternatieve uitdagingen 
zich onvermijdelijk aan.   Geniet dus best, hier en nu, dagdagelijks, volop 
mee van de tijd dat jouw kind nog in onze basisschool vertoeft.  De 
leeftijden van de kleuter- en lagere school zijn magisch.  Ook zij passeren 
maar één keer en gaan ontzettend vlug vooruit.   
 

Als voornemen stel ik dit jaar het volgende voor: ‘Vat 2023 samen aan’.   
Met ‘samen’ bedoel ik niet ‘een menigte die hetzelfde doel wil nastreven’ 
maar wel simpelweg ‘jij met jouw kapoen(en)’.  Betrek je kind bij tal van 
huishoudelijke taken, laat je kind helpen waar het kan, leg uit wat je van 
plan bent, vraag na wat zij zelf van plan zijn, toon interesse in wat ze doen 
en maak extra tijd.  Het is de perfecte aanpak om zorgen, zoals 
bijvoorbeeld de energieprijzen, even te vergeten.   Je kind betrekken, is 
gratis en zoals ze het zelf zouden benoemen; Kei-plezant!  
 
Jan De Belder 
Directeur 
 
 

We weten hoe het licht doorbreekt, maar het licht blijft een wonder. 
We weten hoe een plant groeit, maar de plant blijft een wonder. 

We kennen heel wat op deze wereld, maar laat toch veel  
een wonder blijven. 

Mag het jaar 2023 een jaar vol verwondering worden! 

 
 



Tijd voor extra leesplezier in de lagere schoolklassen! 
 

Nu de donkere dagen en het gure herfst- en winterweer zich volop 
manifesteren, gaan we de namiddagen in het 2de tot en met het 6de lj. wat 
aangenamer en efficiënter organiseren.  Tijdens de voormiddagen 
focussen we in de lagere school op de schoolse vakken die u allen 
welgekend zijn.  De lesnamiddagen starten om 13.35uur en bestaan nu uit 
twee lestijden. Om creatieve en muzische vakken, en allerhande 
projectmatig werk, degelijk en boeiend aan te pakken, is dit soms 
bijzonder kort.  De speeltijd snijdt die namiddagactiviteiten nu, reeds na 50 
minuten, dwars doormidden.  Daarom gaan we dit de komende twee 
wintermaanden aanpassen en vullen we de vaste speeltijd anders in zodat 
kinderen en leerkrachten meer ononderbroken tijd kunnen besteden aan 
hun aangename en boeiende projecten.   Elke leerkracht zal er extra voor 
zorgen dat kinderen genoeg zelfstandigheid krijgen, voldoende bewegen 
en ook binnen en buiten, in groep aan het werk kunnen.  We leren en 
beleven dan tot 15.15uur.  Daarnaast starten we tijdens het laatste 
kwartier van elke volledige schooldag in het 2de tot en met het 6de leerjaar 
het project  ‘leesplezier’.   Leesplezier staat voor vrij lezen, carrousellezen, 
kwartierlezen, leeshulp, voorlezen, samen lezen, genieten van lezen,... 

enz..  Dit zijn enkele manieren 
waarbij ieder kind op een 
aangenamere manier 
leesplezier kan ontwikkelen en 
zo op een ongedwonge wijze 
zijn/haar leeskwaliteiten kan 
verbeteren.  We verwelkomen 
verhalen, boeken, en andere 
speelse leesactiviteiten.  Net 

voor de krokusvakantie evalueren we deze aanpak en sturen we het bij.  
Tegen dan zijn er vast en zeker al heel wat gure dagen achter de rug. 
 

Wat is het fluogehalte op onze school? 
 

Zichtbare kinderen en ouders proficiat! 
Doe steeds wat fluo aan!  Dan word je zeker weer een 
keer onverwacht beloond. Zo kunnen we samen veilig 

het nieuwe jaar aan! 
 

 



Heb jij toevallig drie koningen zien passeren op 6 januari 2023? 
 

De herders gingen op weg om de stal 
van nieuw leven te bereiken.  Het licht 
van de ster kondigt een nieuwe start 
aan voor ons allen.  Moge alle mensen 
van goede wil met tussenpozen rust 
vinden in de veilige stal, om meer dan 
ooit geïnspireerd vrede te brengen. 

 
 

Een afscheid maar ook nieuw leven.  
 

Tijdens de kerstvakantie hebben papa Olivier, meester Bart, meester 
Lieven en ik, weliswaar met spijt in het hart, de treurwilg op de speelplaats 
verwijderd.  De kapvergunning was al even toegekend maar we hebben 
het nog een tijdje uitgesteld.  De boom moest plaats maken voor de 
aanbouw van twee nieuwe kleuterlokalen.  Omdat de eerste graafwerken 
in de maand mei op de planning staan, laten we de boom niet meer in blad 
komen.  De bouwwerken zorgen ervoor dat alle kleuterklassen voortaan in 
één gebouw kunnen samenwerken en de 3de leerjaren terug naar de 
klaslokalen aan de witte poort kunnen verhuizen.  Dan doet onze refter 
niet meer dienst als klaslokaal en kan hij weer volop als polyvalente ruimte 
worden gebruikt.  De treurwilg stond spijtig genoeg pal in het midden van 
de plek waar de nieuwe klaslokalen komen.  Omdat groen echter bijzonder 
belangrijk voor ons is, heb ik meteen contact opgenomen met 
landschapsarchitect Wouter om twee nieuwe 
bomen aan te planten op de speelplaats.  Wouter 
zal dus weldra een nieuwe treurwilg aanplanten. 
Daarnaast zal hij er ook voor zorgen dat een 
tweede Amberboom onze speelplaats zal kleuren.  
Zo kunnen jullie kinderen blijvend in het groen 
vertoeven op onze Buntse speelweide.  In de 
komende maanden zullen we jullie verder inlichten 
over de bouwplannen en vernieuwingen op onze 
school.   
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Noteer vrijdag 3 februari alvast in je agenda! 
Dan nodigen we jullie graag meteen na schooltijd uit om naar de 
tenstoonstelling van ons kunstproject  ‘ Kunst op zolder ’ te komen kijken. 

1 D Nieuwjaarsdag!                       Gelukkig Nieuwjaar! 
2-6 V Kerstvakantie   

De school start terug op maandag 9 januari 2023! 
7/8 Z/Z  
9 M Zwemmen 5de + 3de lj. meester Sam.     

Instapdag nieuwe instappers KT.                        
10 D Zwemmen paarse kleuters KLore, KSilvie + groep B van 1ste 

en 2de leerjaar. 
11 W Extra sport  2de, 4de en 5de lj..                  
12 D Just Dance Challenge.          Personeelsvergadering Ls en Ks +  

                                                 Nieuwjaarsreceptie personeel.          
13 V Just Dance Fun.  
14/15 Z/Z  
16 M Start kunstproject met de ganse school ‘Kunst op zolder’+ 

eerste kunst-creanamiddag                      Extra sport 6de lj. 
17 D Zwemmen paarse kleuters KLore, KSilvie + groep A van 1ste 

en 2de leerjaar. 
18 W Extra sport  1ste en 6de lj.    Bibliotheekbezoek 5de lj.  
19 D Just Dance Challenge.               Tweede kunst-creanamiddag. 
20 V De laatste 100 dagen van het 6de lj.                Just Dance Fun.        

MSKA 4de lj.                               Winterrapport  
21/22 Z/Z  
23 M Zwemmen 4de + 3de lj. juf Sabrina.            Oudercomité 20uur. 
24 D Zwemmen paarse kleuters KLore, KSilvie + groep B van 1ste 

en 2de leerjaar.                   Bibliotheekbezoek 4de lj. 
25 W        Facultatieve verlofdag = vrije dag! 
26 D Bibliotheekbezoek 1ste lj.            Derde kunst-creanamiddag. 

Just Dance Challenge. 
27 V Just Dance Fun.                            Vierde kunst-creanamiddag. 
28/29 Z/Z  
30 M Extra sport 6de lj. 
31 D Zwemmen paarse kleuters KLore, KSilvie + groep A van 1ste 

en 2de leerjaar. 


