December 2021
Er is niets mis met je als je teleurgesteld bent dat het pakje, dat je online
hebt besteld, niet op tijd gearriveerd is. Maar neem je dan ook even de tijd
om het wat te relativeren? December is voor velen een tijd van pakjes krijgen
en genieten van iets aan je geliefde te geven. Tijdens de advent nodigen we
je uit om ook stil te staan bij de ander zijn werkelijkheid. Lukt het om de
jouwe even opzij te zetten?
Mijn vriend Paul stuurde me deze week deze foto.
Een pakkend beeld van vluchtelingen uit een ver land die
elke avond buiten slapen aan de voordeur van het Klein
kasteeltje in Brussel. Hij schreef me:
Eigenlijk zijn de ervaringen met vluchtelingen, aan het
Klein Kasteeltje of elders, ervaringen en momenten die
iedereen zou moeten kunnen meemaken. Door te spreken
met, het contact hebben met, het samen lief en leed
delen, … krijgen vluchtelingen een écht gezicht als
kwetsbare mensen. Het evangelie vind ik elke dag opnieuw
heel tastbaar en concreet terug in de ontmoetingen met kwetsbare mensen.
Deze brief van mijn vriend Paul brengt het kerstverhaal wel erg dichtbij.
Mensen die op zoek gaan naar een thuis maar nergens terecht kunnen. Laten
we deze periode oog hebben voor de zorg en aandacht voor de meest
kwetsbaren in ons midden, los van ras, cultuur, godsdienst of taal.
Misschien kan jij wel een bijdrage leveren om iemand in deze donkere dagen
wat onverwachte warmte te brengen. Heb je met de leden van jouw gezin al
eens stil gestaan bij een belangeloze organisatie in onze stad? Al eens
nagedacht hoe jullie zouden kunnen helpen? Zijn er in jouw buurt of in jouw
familie mensen die tijdens deze donkere dagen eenzaam zijn en wat
gezelschap kunnen gebruiken? Wie kunnen jullie bezoeken om een gezellige
babbel te doen of een mooie tekening af te geven? Heb je misschien wat
speelgoed dat je met anderen kan delen? Ken je een initiatief in de buurt
waar je wat kleding kan bezorgen? Of een plek waar je een handje kan gaan
toesteken? Kleine initiatieven kunnen immers een groot verschil maken!
Maak er een betekenisvolle adventstijd van samen met je gezin! De
uitdagingen zijn bijzonder groot, de wederzijdse voldoening ook! Laten we,
stapje per stapje, samen werken aan een ‘warme, solidaire’ samenleving
waar iedereen letterlijk en figuurlijk ‘thuis kan en mag komen’.
Jan De Belder
Directeur

Breng een extra schoen mee naar school!
Op woensdag 1 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
opnieuw 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 ook onze schoen in de klas.
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 25/01/2022 om 9.30uur tot 10/02/2022 om 17.00uur. In onze school is
er een automatische doorstroom van kleuter- naar lagere school. Ouders
met een kind in de 3e kleuterklas moeten dus niet opnieuw aanmelden.

Aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties:
Moedig je kinderen aan om verkeersveiligheid 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 op het één of andere
onverwachte moment wel een verrassing aangeboden. Een verwittigd man is
er twee waard. 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. Samen maken we school!

‘Winterwarmte’
We steunen jaarlijks een aantal initiatieven. Uw kind krijgt morgen een brief
mee waarin we een 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 uit jullie buurt die in armoede leven. 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.

Gezelligheid troef tijdens de kerstperiode!
Van zondag 28 november tot vrijdag 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.

Oudercontacten en zorggesprekken verlopen weer even digitaal
Onze school zet zich flexibel in om zo vlot en veilig mogelijk te
blijven functioneren. In december organiseren we een digitaal
oudercontact voor de kapoenen van de instapklas die weldra
doorschuiven naar een gemengde klasgroep.
Gsm-nummer om te bewaren: voor- en nabewaking: 0474/ 170 120
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Sinterklaas komt op bezoek! We zetten ons schoentje in de klas.
Online personeelsvergadering KS.
De lagere school: Bibliotheekboeken meebrengen.
Online personeelsvergadering LS.
Zwemmen voor paarse kleuters Juf Eline + 2de leerjaar.
Zorgoverleg kleuterschool.
Extra sport 2de, 4de en 5de leerjaar.
Zorgoverleg kleuterschool. Start digitale oudercontacten KTM =
enkel voor de kinderen die weldra doorschuiven naar een
gemengde klasgroep. De andere contacten volgen later.

Zwemmen 5de leerjaar.
OCSG Overleg met vakbond.
Zorgoverleg kleuterschool.
Comité Afgev. schoolbesturen.
Zwemmen voor paarse kleuters Juf Tinne + 1ste leerjaar. MDO.
Extra sport 1ste, 3de en 6de leerjaar.
Zorgoverleg Kleuterschool.
Wegens de coronamaatregelen gaat de kerstdrink niet door!
Dagelijks Bestuur Noordkant (Ekeren-Merksem-Stabroek).

Zwemmen voor paarse kleuters Juf Lore + 3de leerjaar.
Extra sport 2de, 4de en 5de leerjaar.
Kerstvieringen per leeftijdsgroep.
Kerstvieringen per leeftijdsgroep.
Kerstvakantie start om 12uur. Opgelet! Er is geen nabewaking!
Kerstmis
Zalig kerstfeest!
Twee weken Kerstvakantie! Nu is het tijd om heel veel spelletjes
boven te halen! Geniet van de feestdagen!
Oudejaarsavond!
De school start terug op maandag 10 januari 2022!
Zorg goed voor elkaar en blijf voorzichtig!

