
 

 

KIJK OP DE MAAND 4 – WEEK 48 – 29.11.2019 
Jaargang 2 nr. 4 

 KALENDER DECEMBER  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2 
11.45. Start nieuw 
reftersysteem 
17.00. AV LOP BaO 
Menen 

3 
09.00 – 12.00. 
Infovoormiddag 
leerkrachten L6 ivm 
OVSG-toetsen 
16.00. Sportsnack L1-
L2 

4 5 
13.00 – 16.00. 
Sinterklaasfeest op 
school 
GEEN studie! 

6 
Eerste facultatieve 
vrije dag – GEEN 
school – opvang 
OPEN 

9 
16.00. 
Beheerscomité SG 
De Leiebrug 
19.00. Vergadering 
werkgroep cultuur 

10 
16.00. Sportsnack L1 – 
L2 

11 
Vm.Sponsorloop ‘De 
Warmste Week’ (zie 
brief) 
20.00. 
Schoolbestuur 

12 
Navormingsdag 
GORK (directie 
afwezig) 
13.00 – 15.00. 
Zitdag brugfiguur 
16.00. Sportsnack L1 
– L2 

13 
09.00. 
Directeurencollege 
SG De Leiebrug 
12.30. 
Kinderparlement 
15.00 - … 
EINDEJAARSMARKT 

16 
ZWEMBAD 
GESLOTEN – geen 
zwemles 
 

17 
16.30. 
Personeelsvergadering 
– geen studie 

18 
20.00. Algemene 
vergadering 

19 20 
09.00. 
Themaopening 4. 
Kerstviering 

Maandag, 23 december 2019 t.e.m. zondag, 5 januari 2020 
KERSTVAKANTIE – GEEN SCHOOL 

Maandag, 6 januari 2020 
START TWEEDE TRIMESTER 
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WIJ INFORMEREN 

De Sint op school  

Jullie zagen en hoorden het ongetwijfeld al op televisie (of elders): de sint is weer in het land! Na een 
lange reis vanuit Spanje is hij weer voor enkele weken in het koude en regenachtige België, samen 
met zijn pieten. Bij zijn aankomst in Antwerpen verklapte sinterklaas het al: ER ZIJN DIT JAAR GEEN 
STOUTE KINDEREN! En precies daarom beloofde de goede sint om ook dit jaar weer een namiddagje 
in zijn agenda vrij te maken voor de Kleine Prinsen en Prinsessen.  

Sinterklaas komt op donderdag, 5 december bij ons aan, even na de middag. Hopelijk zijn de pieten 
en mieten ook dit jaar met hem 
mee. Na het onthaal van de sint 
staat er voor de kinderen een grote 
spelnamiddag op het programma 
en natuurlijk mogen ze ook 
allemaal even bij sinterklaas op 
bezoek. Wat er allemaal te 
gebeuren staat, verklappen we 
lekker niet! Maar we kunnen wél 
vertellen dat het hele feest in het 
teken staat van het jaarthema ‘Het 
Magische Circus’. Ongetwijfeld 
beleven we heel wat dolle 
avonturen en gekke fratsen!  

 

Let op: op donderdag, 5 december is er GEEN studie! 
De meesters en de juffen hebben immers heel wat opruimwerk na het 

sinterklaasfeest.  
 

Vrijdag, 6 december is er GEEN school! 
De opvang is die dag wel geopend: tijdig laten weten aan Annelies aub! 

 

Sponsorloop ‘De Warmste Week’ 

Op woensdag, 11 december lopen al onze Kleine Prinsen en 
Prinsessen voor het goede doel. Ook dit jaar weer nemen we 
deel aan ‘De Warmste Week’ en we steunen de organisatie 
‘De Zonnebloemblaadjes’. De Zonnebloemblaadjes vzw is een 
vereniging die zich inzet voor de integratie van kinderen en 
jongeren met een licht mentale en / of fysieke beperking. Met 
de hulp van enthousiaste vrijwilligers en sponsors bezorgen zij 
hen elk jaar opnieuw een onvergetelijk zomerkamp. Kinderen 
helpen kinderen: dat is het doel van onze actie! 

Je leest er alles over in de brief die wij als bijlage meegeven 
met deze KoM. Maar wat meer is: die dag zijn ook ouders, 
familieleden en vrienden welkom op school om te 
supporteren voor onze lopende kids. Er zal chocomelk, koffie 
en glühwein aangeboden worden voor de prijs van €1,00. Met 
z’n allen maken we er een gezellig gebeuren van voor het 
goede doel! WELKOM! 

 
Er zijn dit jaar geen 
stoute kinderen! 



Eindejaarsmarkt 

December is de maand van de eindejaarsfeesten… Eén week nadat we de sint op school mochten 
verwelkomen, is het tijd voor de 3de editie van onze EINDEJAARSMARKT.  

Wie er de voorbije schooljaren bij was, weet dat dit een heel sfeervol gebeuren is. Ook dit jaar maken 
we er ongetwijfeld iets gezelligs van met heel wat verkoopstandjes, drank- en eetgelegenheid, 
optredens van de kinderen, acties voor het goede doel,… Dat alles met een streepje muziek op de 
achtergrond, sfeervolle verlichting, kaarsjes,…  

We rekenen ook nu weer op een talrijke opkomst. De eindejaarsmarkt is er voor de kinderen en hun 
ouders, alle medewerkers van de school, maar evengoed voor familie, vrienden en kennissen! 
Iedereen die graag een gezellige avond doorbrengt in een sfeer van vrede, respect, 
verdraagzaamheid en vriendschap is die avond welkom bij ons. Zeg het door! 

Ook hier enkele praktische afspraken: 

- het klaarzetten gebeurt op donderdagavond, 12 december vanaf 16.30u. Helpende handen 
zijn zeker welkom!   

- de eindejaarsmarkt begint op vrijdag, 13 december al meteen om 15.00u. Alle medewerkers 
van de school zijn vanaf dat moment druk in de weer. Vandaar dat er die avond GEEN rijen 
zijn en ook de bus rijdt die avond niet. Wij hopen immers zoveel mogelijk kinderen én hun 
ouders op de eindejaarsmarkt te kunnen verwelkomen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Let op: geen rijen en geen bus op vrijdag, 13 december! 
Iedereen is vanaf 15.00u van harte uitgenodigd op onze 3de eindejaarsmarkt! 

De opvang is wel open.   
 

Schoolfotografie 

Onlangs kwam de schoolfotograaf langs: er werden individuele 
foto’s gemaakt, maar ook familie- en klasfoto’s. Vandaag kregen wij 
het nieuws van de fotograaf dat de foto’s klaar zijn en online 
geplaatst zullen worden, vanzelfsprekend in een beveiligde 
omgeving waarvoor je een paswoord en een login nodig hebt. 

Begin volgende week zullen alle kinderen dat paswoord en die login 
naar huis meekrijgen. Let op: dit zijn unieke codes: jullie kunnen dus 
alleen de foto’s van je eigen kinderen zien. De foto’s bestel je 
uitsluitend online. Je geeft dus geen geld mee met de kinderen naar school! 

Ouders die thuis geen computer of internet hebben, kunnen hiervoor wel langskomen op school. We 
stellen een computer ter beschikking.  

 

Refterwerking 

Vanaf maandag, 2 december starten we in de warme refter met een proefperiode voor de nieuwe 
werking. Wij willen hiermee een oplossing zoeken voor de ouders en kinderen die ons het signaal 
gaven dat het in de refter vaak té druk en té luidruchtig is.  

Vanaf maandag starten we daarom met een ’open restaurant’. De kinderen van het lager die warm 
eten op school, zullen vrij in de refter kunnen gaan eten van 12.00u tot 12.50u. Zij hoeven niet meer 
aan te schuiven in een rij en hoeven na het eten ook niet meer te wachten tot iedereen klaar is. Als 
ze klaar zijn, maken ze hun eigen plaats schoon en vertrekken ze rustig naar de speelplaats.  

Dit nieuwe systeem zal de eerste dagen natuurlijk wat wennen zijn, dat is normaal. Maar we hopen 
alvast dat we het op die manier wat rustiger kunnen houden in de refter. Doordat de kinderen niet 
meer hoeven te wachten, vermijden we duw- en trekpartijen, lange wachttijden, ongevalletjes met 
eten,… Maandagochtend gaat meester Kristof naar alle klassen van de lagere afdeling om dit nieuwe 
systeem aan de kinderen uit te leggen. Let op: in de boterhamrefter en voor de kleuters verandert 
er niets! 

Met de kinderen zullen een aantal afspraken gemaakt worden, die ook in het groot in de refter zullen 
uithangen op meerdere plaatsen. We delen ze graag even met jullie.  

Een Kleine Prins in de refter.  

- Ik kom vrij eten tussen 12.00u en 12.50u. 
- Ik kies een plaats die vrij is; er zijn geen vaste plaatsen. 
- Ik schuif rustig aan het buffet aan. 
- Ik vermijd etensresten en drink mijn beker leeg. 
- Ik houd het rustig in de refter; ook praten doe ik rustig. 
- Ik eet netjes en speel nooit met eten. 
- Ik heb respect voor andere kinderen die ook aan het eten zijn. 
- Ik luister naar het refterpersoneel en doe wat ze mij vragen. 
- Ik wacht steeds mijn beurt af. 
- Na het eten sorteer ik alles op het afvaleiland en maak ik mijn eigen 

plaats schoon. 
- Als ik klaar ben met eten en opruimen, mag ik meteen rustig naar 

de speelplaats gaan. 
- In de refter wordt nooit geroepen of gelopen!  



EVEN VOORSTELLEN… 

Brugfiguur Miriam El Idrissi 

De school vindt een goed contact met de ouders heel belangrijk. 
Toch zijn er soms onderwerpen die wat moeilijker zijn, waar u liever 
eens met iemand anders over praat of waar de school te weinig over 
weet. Daarom werken wij nu samen met een brugfiguur, mevrouw 
Miriam El Idrissi.  

Op bepaalde dagen komt zij naar onze school en kunt u heel discreet 
met haar in gesprek gaan over allerlei onderwerpen. We geven een 
paar voorbeelden: 

- u hebt het moeilijk om de schoolfacturen te betalen en wil 
daar graag bij geholpen worden of tips krijgen; 

- u bent op zoek naar een goed en betaalbaar vrijetijdsaanbod 
voor uw kinderen;  

- u hebt bepaalde vragen rond hygiëne, gezondheid, welbevinden,… maar weet niet zo goed bij 
welke dienst u daarvoor moet zijn; 

- u vraagt zich af waar uw kinderen tijdens de schoolvakanties terecht kunnen; 
- … 

De volgende keer dat Miriam op school aanwezig is, is op donderdag, 12 
december van 13.00u tot 15.00u. Als u graag op gesprek komt met 
Miriam, dan vragen wij u om: 

- dit te melden aan de directie of het secretariaat; zij brengen 
Miriam dan op de hoogte; 

- rechtstreeks contact te nemen met Miriam op het nummer 
056/52.71.48 of via mail Miriam.elidrissi@menen.be 

 

 

Nieuw project: de WANDELPOOLS! 

Op woensdag, 27 november kwamen we een eerste keer samen om te brainstormen rond het project 
van de ‘wandelpools’. Een klein, maar enthousiast groepje aanwezigen – waaronder ook wat nieuwe 
gezichten – ziet het zitten om de schouders onder dit milieuvriendelijke en verkeersveilige project te 
zetten. 

Waar komt het op neer? ’s Morgens zouden de kinderen op enkele plaatsen op ongeveer 800m 
afstand van de school verzamelen. Van daaruit komen zij te voet – onder begeleiding van enkele 
vrijwillige begeleiders – samen in groep naar school. Op die manier is het veilig voor de kinderen én 
wordt er opnieuw heel wat druk verkeer vermeden in de omgeving van de school. Ook voor veel 
ouders zal het een stuk makkelijker zijn. Zij kunnen hun kinderen veilig afzetten en meteen doorrijden 
naar hun werk, zonder dat ze zich moeten haasten of vastrijden in de drukke schoolomgeving.  

In de loop van het tweede trimester zouden wij graag het proefproject starten op twee plaatsen: 

- verzamelen op de parking bij de Sint-Franciscuskerk (Ieperstraat) 
- verzamelen op de parking van sanitair Dupont (Kortrijkstraat) 

Van daaruit komen de kinderen dan te voet naar school, samen met de begeleiders én uiteraard 
allemaal met de fluojas van De Kleine Prins. 

Als het project een succes zou zijn én als er genoeg vrijwillige begeleiders zijn, wordt overwogen om 
eventueel ook een startpunt te voorzien in de Bruggestraat. 

Wat werd er verder concreet afgesproken? 

mailto:Miriam.elidrissi@menen.be


- het werkgroepje van ouders voorziet een 
promotiestand voor de wandelpools tijdens de 
eindejaarsmarkt; 

- er wordt een schriftelijke enquête georganiseerd 
om na te gaan hoeveel ouders / kinderen van 
deze wandelpools gebruik zouden maken én 
hoeveel vrijwillige begeleiders we kunnen 
verzamelen; 

- op dinsdag, 28 januari komen we om 19.30u een 
tweede keer bijeen om de enquête te verwerken 
en om de wandelpools concreet uit te werken. 
Ouders die dan nog graag aansluiten om mee te 
helpen aan dit project zijn nog steeds van harte 
welkom! 

 

De wandelpools: we gaan ervoor!!! 

HET SCHOOLBESTUUR NODIGT UIT: ALGEMENE VERGADERING 

Op woensdag 18 december 2019 komt de Algemene Vergadering (AV) om 20.00u bijeen op school. 
Op de agenda staan volgende punten:  

- Goedkeuring verslag AV dd. 19 juni 2019 en toepassing van de automatische 
uitsluitingsprocedure;  

- Personeelszaken  
- Stand van zaken financiën  
- Gebouwen, preventie, veiligheid en hygiëne  
- Nieuws uit het schoolleven (o.a AV-new style - wandelpool…) 
- Varia  
- Behandeling vragen (in dit verband kregen wij uw vragen graag uiterlijk maandag 16 

december) 

Kent u iemand die nog geen lid is en graag naar de algemene 
vergadering zou komen? Geef gerust hun naam door op het 
secretariaat. Iedere ouder die kinderen op school heeft, kan 
lid worden en dit op elk ogenblik van het jaar, ook vlak voor 
de Algemene Vergadering. Een ondertekend 
inschrijvingsstrookje volstaat hiervoor. Ondertussen zien wij 
uit naar uw talrijke opkomst! 

Alle ouders die lid zijn van de AV krijgen nog een aparte 
uitnodiging. Maar wie op dit moment géén lid is, mag die 
avond ook gewoon langskomen uit interesse!  

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Ouderraad: 

De ouderraad vergaderde op donderdag, 28 november om 19.30u. De ontbijtactie in het tweede 
trimester komt vlug dichterbij en dat was dan ook het belangrijkste agendapunt.  

De ouderraad is voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Ben je als ouder graag betrokken bij de 
werking van de school, geef je graag je mening of advies over een aantal zaken en steek je ook graag 



eens de handen uit de mouwen om een actie te organiseren? Dan is de ouderraad misschien wel iets 
voor jou. Welkom!  

 

MOS en natuurouders: 

De voorbije week was het de ‘Week van de vuilnisophaler’. 
Onze vuilnismannen hebben een zwaar werk, dat heel vaak 
wordt ondergewaardeerd. Maar stel je eens voor dat ze er 
niet zouden zijn? Dan zouden onze straten heel vlug vol afval 
liggen, zou er allerlei ongedierte gaan rondlopen en zou onze 
buurt ongetwijfeld heel erg gaan stinken. De vuilnisophalers 
doen dus eigenlijk ‘A Great Job’ en dat mag wel eens meer 
gewaardeerd worden! 

Vorige vrijdag maakten onze Kleine Prinsen en Prinsessen 
een aantal tekeningen met daarbij een ‘DANKJEWEL’ voor de 
vuilnismannen. De tekeningen werden aan de vuilniszakken 
van de school vastgemaakt: dat zullen ze ongetwijfeld heel 
erg gewaardeerd hebben! En vandaag vertrok een 
postpakket van De Kleine Prins naar Mirom met een kleine 
attentie en een welgemeende dankjewel van de hele school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Feest: 



Feest: 

De werkgroep feest heeft een drukke tijd voor de boeg. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 
komende eindejaarsmarkt! DANKJEWEL aan de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Door jullie 
inbreng wordt het ongetwijfeld weer TOP!  

Over onze eindejaarsmarkt kon je eerder in deze ‘Kijk op de Maand’ alles lezen. Namens de 
werkgroep feest en alle medewerkers: welkom! 

 

Cultuur: 

De werkgroep cultuur vergadert op maandag, 9 december om 19.00u in de leraarskamer. Op de 
agenda: 

- hoe geven we het jaarthema verder vorm? 
- planning workshops met De Sven en voorbereiding circusshow; 
- doen we al of niet een inleefdag voor de paasvakantie? 

Ook in deze goed draaiende werkgroep zijn steeds nieuwe mensen welkom! Kom gerust eens af! 

NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter (schaapjes): 

Hallo iedereen, 

In onze klas zijn wij al volop bezig over Sinterklaas, want volgende week donderdag 5/12 is het zo 
ver… De Sint en zijn Zwarte Pieten komen bij ons op school op bezoek. Zijn onze kapoentjes braaf 

geweest? Hopelijk krijgen wij iets leuks om in de klas mee 
te spelen! Op vrijdag 6/12 is er geen school. 

Daarna gaan we over naar de meest gezellige periode van 
het jaar, Kerst! Wij zullen in onze klas een mooie 
kerstboom versieren en het sfeervol maken met 
kerstverlichting. We zullen natuurlijk ook een 
nieuwjaarsbrief maken en inoefenen en een kerstpakje in 
elkaar knutselen. Net voor de vakantie eindigen we deze 
periode met een aangename kerstfeest allemaal samen 
rond de kerstboom in de klas. Daarna kunnen we genieten 
van 2 weken vakantie! 

Wij wensen iedereen prettige en sfeervolle feestdagen 
toe! 

Lieve groetjes van de juffen van de 2de kleuterklas.   

 
Eerste kleuter (sterretjes en vosjes):  

Hallo, 

De maand december komt eraan en dat wil zeggen “feesten, sfeer en gezelligheid”. 

Eerst komen de Sint en zijn zwarte Pieten ons een bezoekje brengen op 05 december en op 06 
december krijgen we een dagje vrij 

om zijn verjaardag te vieren. 

Daarna is het tijd om de kerstboom, de lichtjes en de kerstballen van de zolder te halen, daarmee 
brengen we sfeer en gezelligheid 

In de klas en ook een tijd om eens extra stil te staan rond “vriendjes zijn” en elkaar graag zien. 

Vele groetjes van de “vosjes en sterretjesklas” 



  

Tweede kleuter (kroontjes en prinsjes): 

Hallo iedereen, 

In onze klas zijn wij al volop bezig over Sinterklaas, want volgende 
week donderdag 5/12 is het zo ver… De Sint en zijn Zwarte Pieten 
komen bij ons op school op bezoek. Zijn onze kapoentjes braaf 
geweest? Hopelijk krijgen wij iets leuks om in de klas mee te spelen! 
Op vrijdag 6/12 is er geen school.  

Daarna gaan we over naar de meest gezellige periode van het jaar, 
Kerst! Wij zullen in onze klas een mooie kerstboom versieren en het 
sfeervol maken met kerstverlichting. We zullen natuurlijk ook een 
nieuwjaarsbrief maken en inoefenen en een kerstpakje in elkaar 
knutselen. Net voor de vakantie eindigen we deze periode met een 

aangename kerstfeest allemaal samen rond de kerstboom in de klas. Daarna kunnen we genieten 
van 2 weken vakantie! 

Wij wensen iedereen prettige en sfeervolle feestdagen toe! 

Lieve groetjes van de juffen van de 2de kleuterklas.   

 

Derde kleuter (vliegertjes en roosjes):  

Hallo mama en papa, 

 Iedereen kent de Zwarte Pieten van 
Sinterklaas.  Maar weet je ook wie de Spiekpietjes 
zijn?  Deze geheimzinnige Sinterklaashulpjes lijken 
op gewone Pieten, maar dan veel kleiner.  Elk jaar 
rond deze tijd verstoppen de Spiekpietjes zich in 
huizen, klassen of winkels.  Zo kunnen ze in de 
gaten houden of de kindjes lief zijn of een beetje 
ondeugend.  En zo komt de Sint precies te weten 
wie cadeautjes verdient.  

We zagen al een Spiekpietje in de klas, hopelijk 
brengen ze goed nieuws aan de opschrijfpieten.  Wat staat er allemaal op het Sintprogramma?  We 
knutselen ons eigen Spiekpietje, we leren een nieuwe letter, we oefenen de begrippen één meer en 
één minder, we spelen Sinterklaasbingo, … 

Donderdagnamiddag 5 december komt de Sint op bezoek op school.  Vrijdag 6 december hebben we 
een extra dagje om met het speelgoed te spelen.  Want vrijdag 6 december hebben we een vrije dag.  

Woensdag 11 december trekken we onze sportieve kleren aan, want dan is er een heuse 
sponserloop/ hindernissenloop op school.  Dit in teken van de Warmste week.  Op vrijdag 13 
december ben je van harte welkom op onze eindejaarsmarkt.  

 

Eerste leerjaar:  

Hallo, 

Hmm…. Er staat duidelijk iets te gebeuren. Het toiletbezoek stijgt en er is veel meer drukte in de klas. 
Zit de Sint daar voor iets tussen? De zenuwen slaan alvast toe.  In klas zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen van de jaarlijkse grote gebeurtenis: het bezoek van de Sint aan onze school. We 
leerden heel wat over boten en speelgoed. De Sint komt bij ons op bezoek op donderdag 5 december. 
Wat zal er allemaal in zijn groot Sinterklaasboek staan???? 

Maar even ernstig nu. Mogen we vragen om aandacht te besteden aan het leestempo van uw kind.  
De teksten in de leesboekjes worden reeds wat langer,  en om deze goed  te kunnen begrijpen is het 



niet alleen belangrijk dat de kinderen de woorden correct lezen maar ook op een vlot tempo.  Oei… 
nu klinken we een beetje als echte zeurpieten….. 

Het zijn drukke tijden.  Want na de Sint werken we rond de kerstperiode. 

We knutselen spulletjes voor de eindejaarsmarkt en zullen onze 3 nieuwjaarsbrieven maken (eentje 
voor mama en papa, de meter en de peter). 

Vergeet zeker niet om een bezoekje te brengen aan onze eindejaarsmarkt op vrijdag 13 december. 
De grootouders zullen we uitnodigen via een flyer met een bonnetje voor een gratis koffie. (deze flyer 
zal worden opgestuurd via de post). 

OPGELET: 13 december op de dag van de eindejaarsmarkt zijn er geen rijen en is er geen busvervoer 
voorzien om 15 uur. Alle ouders moeten dus hun kinderen afhalen. De opvang is wel open. 

Vele groetjes, de juffen. 

 
Tweede leerjaar: 
Hallo Liefste Tweedeklassertjes 
December komt met rasse schreden dichterbij… 
December = Feestmaand 
We hebben tal van activiteiten in petto… Op 5 december komt eerst onze Lieve 
Sint met zijn pieten langs.  We knutselden volop en maakten een mooie zwarte 
piet. In de  namiddag krijgen de kinderen een leuke namiddag voorgeschoteld met 
tal van activiteiten en ook een bezoek bij de Sint.  Omdat de Sint ook cadeautjes brengt thuis,  hebben 
we op vrijdag 6 december een vrije dag. 
Daarna hebben we een drukke werkweek want we werken natuurlijk volop verder 
aan onze Eindejaarsmarkt.  We knutselen in onze klassen aan allerlei 
eindejaarscadeaus en  geven het beste van onszelf, op vrijdag 13 december zijn 
jullie van harte welkom op onze EINDEJAARSMARKT vanaf 15u15.  OPGELET: op 
deze dag zijn er geen rijen en ook geen BUS wel is er OPVANG. 
Intussen oefenen we nog volop aan ons lezen en onze spelling en rekenen we erop 
los tot 100. 
De tafel van 2 en 10 zijn intussen goed ingeoefend, we leren ook nog de tafel van 5, die komt er begin 
december aan.  Daarom zullen we ook starten met iedere dag een tafeltoets te geven, momenteel 
natuurlijk enkel over de tafel 2,5 en 10 ! 
Ook de les van Dol op Woorden zullen de kinderen terug meekrijgen om te oefenen.  Het 
weetjesschrift en ons taalboek eens goed doornemen: het zal in de agenda staan, dit moet volstaan 
om de toets dan goed te maken. 
De laatste week voor de Kerstvakantie is er nog ons kerstfeestje, hiervoor mogen de kinderen een 
cadeautje meebrengen van 3 euro.  We vieren dan samen het kerstfeest op vrijdag. 
Ziezo weer een hele brief vol… tot op de Eindejaarsmarkt. 
Groetjes, de juffies van het tweede 
 

Derde leerjaar: 
Dag lieve kleine prinsen, prinsessen en ouders, 
November was een maand met veel activiteiten en feestdagen. De kids konden genieten van een 
mooi toneel en we vierden de verjaardag van de kleine prins en de  kinderrechten. We maakten ook 
een leerrijke wandeling door Menen met een gids. Die vertelde ons heel wat over Menen en de 
herinneringen aan de oorlog. 
Ondertussen oefenen we hard de tafels. Elke dag oefenen de kids tegen tijd. Doe je best, want een 
leuke verrassing wacht op jullie. 
En dan GROOT NIEUWS… Op donderdag 5 december komt de lieve sint met zijn vele zwarte pieten 
op bezoek in de kleine prins. Wat zal de sint ons dit jaar te vertellen hebben? Spannend hé!!! 



Op 13 december gaat dan ook weer de jaarlijkse eindejaarsmarkt door op onze school. We maken 
weer veel leuke dingetjes om te verkopen op die dag. Kom zeker eens langs!!! 
Ziezo…weer wat nieuws vanuit het derde leerjaar. 
Fijn weekend en vele groetjes van de juffen. 
 

Vierde leerjaar: 
Beste vierdeklassertjes, 
Donderdag 5 december brengt de Sint een bezoekje naar onze school.  
Waarschijnlijk brengt hij samen met zijn zwarte pieten weer zeer toffe cadeautjes 
en veel snoep mee! Vrijdag 6 december krijgen we alvast al een vakantie-dagje 
cadeau ! Zo kunnen we superveel spelen met onze nieuwe spulletjes. 
We blikken ook al wat vooruit op de komende kerst- en eindejaarsperiode en 
starten in de muzische lessen reeds om  kerstknutsels te maken. Die 

knutselwerkjes bieden we dan te koop aan op onze eindejaarsmarkt op vrijdag 13 december. 
Jullie zijn allen van harte welkom in de turnzaal vanaf 15 u 15.  Kom gerust af want het zal de moeite 
zijn : lekkere hapjes, warme en koude drankjes, mooie kerstcadeautjes, lichtjes, muziek, …. 
Die dag zijn er om 15 uur geen rijen en geen bus. 
Op vrijdag 13 december is er uitzonderlijk ook geen zwemmen.  Het zwembad ondergaat een grote 
onderhoudsbeurt.  
Woensdag 11 december organiseert onze school een sponsorloop. De kinderen van het vierde 
leerjaar lopen daarbij allemaal gedurende 20 minuten in en rond de school. Dit doen we niet zomaar. 
Je kan op de sponsorkaart van uw kind 50 cent , 1 of 2 euro aanduiden. Dit bedrag geeft u dan mee 
naar school en dit gaat volledig naar een goed doel voor de warmste week. 
Misschien ook al even meegeven dat op vrijdag 20 december er een kerstfeestje in de klas doorgaat 
waarbij de kinderen een cadeautje aan elkaar mogen geven. Iedereen mag een cadeautje 
meebrengen van ongeveer 3 euro. 
Vergeet niet : donderdag 5 december, dinsdag 17 december en donderdag 19 december  geen 
studie 
Het wordt alvast een drukke maar zeer leuke decembermaand ! 
Groetjes, 
Juf Corine en juf Ilse 
 

Vijfde leerjaar: 
Dag beste kids, 
De sint doet binnenkort zijn intrede in onze school, de dagen worden alsmaar korter en in de 
straten verschijnen de kerstlichtjes. December komt er dus aan. 
Op onze school merken we dit ook. De speelplaats ligt er vaak wat viezer bij, de lichten blijven wel 
eens branden, de kledij slingert vaker rond in de gangen, ... 
Willen wij, als milieubewuste school, met z'n allen zorg dragen voor onze leef- en werkomgeving? 
Wel verdienen jullie van ons allemaal een dikke pluim. Momenteel heeft iedereen zijn fluo-jas bij en 
draagt deze dan ook heel plichtsbewust. Volhouden zouden we zeggen. 
In de klas gaat het er wel heel druk aan toe. 
Blok 3 van rekenen geraakt op z'n einde, thema 4 van Taal werd reeds aangevat en in de Franse 
lessen krijgen we al unité 10 in ons vizier.  Tijdens de WO-lessen krijgen we een beter beeld van 
onze planeet en van de ons omringende planeten. Het wordt dus een heel drukke maand. 
Mede dank zij de vele leuke activiteiten die gepland staan. 
Hieronder de agenda voor de komende maand. 
 
Agenda december 2019 

- maandag 2 december: vrij zwemmen(sint-zwemmen) 



- dinsdag 3 december:  Bib-bezoek. 
- woensdag 4 december: 
- donderdag 5 december: turnen 

sint-feest in de namiddag 

- vrijdag 6 december:                vrije dag 
- maandag 9 december: turnen ipv zwemmen 
- dinsdag 10 december: toets taaldenken thema 3 
- woensdag 11 december: Music For Live: sponsorloop 
- donderdag 12 december: turnen 
- vrijdag 13 december:  toets spelling: thema 3 

projectwerk 
eindejaarsmarkt 

  
- maandag 16 december: beweging ipv zwemmen 
- dinsdag 17 december:            toets Unité 5 - 8 

extra turnen 

geen studie: personeelsvergadering 

- woensdag 18 december: 
- donderdag 19 december: turnen 

geen studie 

- vrijdag 20 december:  bezinningsmoment: door 4de leerjaar 

kerstfeestje in de klas 

 
Geniet van de komende maand en hopelijk zijn jullie echt braaf geweest het voorbije jaar. Want wie 
weet wat Sint en Piet voor jullie klaar hebben gemaakt? 
Groetjes, 
Juf en Meester. 
 

Sport: 
Hallo, 
Op woensdag 13 november zwommen we met 2 teams mee tijdens de zwemmarathon...we 
behaalden hier een 2e en 9 plaats! Super gedaan! 
Hieronder enkele sfeerbeelden. 

 
 



 

Zesde leerjaar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAANDMENU DECEMBER 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2  
Witloof- 
waterkerssoep 
 
yellow-balletjes- 
appelcompote- 
groentenrijst 

3 
Wintergroentensoep 
 
 
hongaarse goulash -rode 
kool- gekookte 
aardappelen 

4 
groene groentesoep 
 
 
spaghetti "bolognaise" 
met gemalen kaas 
 

5 
aspergesoep 
 
 
vol au vent van kip 
m/boschampignonsaus- 
worteltjes- aardappelen 

6 
Vrije dag 

9 
broccolisoep 
 
cordon bleu- 
bloemkool in saus- 
peterselieaardappelen  

10 
kippenknolseldersoep 
 
lasagne ‘bolognaise’ 

11 
tomatensoep 
 
gepocheerde witte vis- 
roomsaus met dille- 
spinaziepuree 
 
 

12 
erwtensoep 
 
kidskippeburgertjes-
tomatensaus-
princesseboontjes- 
aardappelen 

13 
wortelsoep met tapioca 
 
geb.kabeljauw-
spinaziepuree 
m/knolselderbrunoise 
e/oranje bataat 

18 
groene aspergesoep 
 
wangetjes met 
veenbessen- spruitjes 
m/spek-gekookte 
aardappelen 
 

19 
vergeten groentesoep 
 
macaroni met quorn en 
kaas 
 
 

20 
Groentesoep 
 
hamburger met 
ajuinsaus- prei- 
gabakken aardappelen 

21 
prei-selsdersoep 
 
kippeboutjes à l'orange- 
seizoenfruitsalade- 
aardappel-broccoligratin 
 

22 
tomatensoep met 
balletjes 
rundsworsttartifletta -
erwtjes en worteltjes-
countryaardappelen 
 
 

KERSTVAKANTIE 

SNACKTROMMEL 

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor december. Op woensdag- 
en donderdag krijgen de ingeschreven kinderen telkens een stuk fruit/groente aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASCHOOLSE SPORT 

Hallo, 

Dit jaar nemen we terug deel aan enkele sportwedstrijden op woensdagnamiddag. Hier een 



overzichtje van de sportkalender 2019-2020 (leeftijdscategorie tussen haakjes) met de activiteiten 
die er nog aankomen.  

Voor elke wedstrijd volgt een apart inschrijvingsstrookje met exacte gegevens en uren, gelieve de 
strookjes steeds tijdig in te dienen. Wij krijgen een inschrijfdatum toegewezen van de sportdienst en 
de Stichting Vlaamse Schoolsport en proberen ons daar ook aan te houden. 

Mini krachtbal (3-4) Woe 11 maart 2020 

Trefbaltornooi (3-4) Woe  25 maart 2020 

Rolschaatsestafette (1-6) Woe 1 april 2020 

  

KALENDER SPORTSNACK VOOR L1 EN L2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


