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Beste ouders

Anders gaat ook! Dat is wel een rode draad doorheen dit apart schooljaar. Met de kerstperiode nabij kan ik jullie geen
grote feesten toewensen maar wel een hartverwarmende Kerst op je eigen creatieve manier en met je
knuffelcontact(en)
“Wandelen” is een activiteit die we naar hartenlust kunnen beoefenen. Ik dacht aan een quote van de bekende
dominee Martin Luther King: “Als je niet kan vliegen, loop dan, als je niet kan lopen, wandel dan, als je niet kan
wandelen, kruip dan, maar wat je ook doet, blijf vooruit gaan!” We blijven vooruit gaan als school, als
onderwijsverstrekkers, ook in deze bizarre tijd.
Over de nieuwe inschrijvingen voor onze school geboortejaar 2019 (& broertjes/zussen) krijg je nog informatie
toegestuurd na nieuwjaar!
Een heel fijne vakantie toegewenst!! Erwin
De school is de omgeving die ons door het universum van leren leidt.
Door de gangen inspirerende boodschappen.
Klaslokalen zijn veel meer dan een schoolbord voor berekeningen, geschiedenis en wetenschap.
De aanwezigheid van de opvoeder die meer is dan het overdragen van kennis, heeft tot doel
Toekomstige burgers te trainen met principes, waarden en geloof.
Kinderen zijn de bloemen die deze prachtige tuin, geplant op de school Gaspard de Coligny,
parfumeren.
Dit gedicht werd geschreven door Ledo Jeverton die als vrijwilliger op ons school werkte.
Hij verhuisde naar het Brusselse en we missen hem enorm!

Familienieuws
Wij leven oprecht mee met Meester Erwin die op 27 oktober 2020 afscheid nam van zijn moeder. Zij
werd 84 jaar.
We delen ook in de vreugde van Juf Tonia. Op 22 november werd zij voor het eerst oma van een
kleinzoon Lux Matisse

Het leven op school tijdens de CORONA -tijd
Juf Frauke die momenteel thuis is om voor haar kinderen te zorgen kwam naar school om prachtige spreuken op
onze ramen te schrijven.

Op de speelplaats lees je: VOOR WIE BLIJ IS, IS HET ELKE DAG FEEST. (Spreuken 15:15)
Juf Frauke zegt daarbij het volgende:
"Voor wie blij is, is het elke dag feest," zei de meest wijze koning die ooit heeft bestaan. Die
uitspraak krijgt wel een extra dimensie nu feestvieren (nog) niet echt kan.
Zijn geluk en vrede niet pas te vinden waar dankbaarheid woont?
Voelen dankbaarheid & tevredenheid om wat wél is niet ook wat als kleine feestjes?
Focus on the good.

En op het raam van L3 lezen we:

Ik val en ik struikel
Ik stuntel en ik duikel
Ik haper en ik klooi
Maar hé!!
Ik doe het toch maar mooi!

1

Kalender
Zaterdag 19-12-2020 t/m zondag 03-01-2021: Kerstvakantie
MAANDAG 04-01-2021 START VAN HET NIEUWE JAAR: ALLE KINDEREN OP SCHOOL
ZATERDAG 13/02 TOT EN MET ZONDAG 21/02: KROKUSVAKANTIE
VANAF DE DINSDAG NA DE KROKUSVAKANTIE PLANNEN WE TERUG SPORTSNACK/HELDENKLAS VOOR DE KLEUTERS
TUSSEN 16U EN 17U (MEER INFO VOLGT)
OM IN HET OOG TE HOUDEN: DINSDAG 23-03 INDIVIDUEEL OUDERCONTACT: ONLINE OF TELEFONISCH

Ouderraad FLASH!
Welcome to join us!
De ouderraad is op zoek naar een nieuw lid. Zit jouw kindje in K2 bij juf Tonia en voel je er wat voor om
samen met een groep enthousiaste ouders ook deel uit te maken van de ouderraad, neem dan contact
op met de voorzitter Stephanie Dierckxsens. (+32 478 34 90 73) We nodigen jou dan van harte welkom
op onze volgende vergadering die zal plaatsvinden in januari 2021. De ouderraad vergadert gemiddeld 4
maal per schooljaar en behartigt in de eerste plaats de belangen van de kinderen en de ouders in de
school. Daarnaast denken we ook mee over het onderwijs- en opvoedingsgebeuren op school in
samenspraak met de directie. We vinden het fijn dat er vanuit elke klas in de school een ouder zetelt in
deze vergadering.

SOLIDARITEIT: We hebben tijdelijk de warme maaltijden moeten opschorten door corona. Voor de

kleuters konden we 3 soepmakers aankopen en zorgden de juffen voor soep! Zo hebben alle kleuters
tijdens de koude wintermaanden een kom warme soep bij de lunch. Het solidariteitsfonds van de
ouderraad helpt ons om initiatieven te kunnen nemen waarbij elk kind fair kan deelnemen aan alles wat
op school gebeurt. Dankjewel, lieve ouders

Omgeving/veiligheid
Door de werken in de schoolomgeving is het niet altijd even gemakkelijk de school te bereiken.
Vooral ’s morgens wanneer het nog wat donker is en wanneer de kinderen minder zichtbaar zijn is
het opletten! Het is daarom ook sterk aangeraden om leerlingen die per fiets of te voet naar school
komen een Fluo hesje aan te trekken!
Er zullen na nieuwjaar een paar acties zijn in samenwerking met de mobiliteitsdienst van de stad
en met de buurt. Over veilig parkeren, over zichtbaarheid etc…

Kinderbabbels tijdens de coronacrisis
Milan L2 : “juf, een druppeltje is een hele dure paddenstoel.” (hij bedoelde een
truffeltje)
Levi L1 : “juf, er is een rondje uit mijn pelletje.” (ik heb een wondje op mijn huid)
Julie K2: “mama, juf zegt dat we lasagnes met een staartje mogen opeten, maar
lasagnes zonder staartje niet!” (ze bedoelde ‘kastanjes’)
Na de middag op vrijdag 18 december hebben we met alle kinderen van de school het lied van
Elly en Rikkert
“Als je veel van iemand houdt” gezongen.
Samen op afstand in de buitenlucht.
Klonk geweldig! Mooie boodchap ook. (zie foto)

Wens van de directie: Lieve ouders, op school houden we vast aan de kleine & soms

grotere stappen die we samen nemen. We wensen jullie allen de moed om lichtpuntjes te
zoeken, zeker in deze kerstperiode en de moed om samen op weg te blijven gaan in 2021.
We staan er niet alleen voor, God is met ons (Emmanuël) , er is altijd hoop.
Volgende keer in de kijker in deze nieuwsbrief

§ Jaarthema “ Geluksvogels”: hoe het verder vorm en vleugels krijgt in dit
coronajaar
§ Leren en spelen met taal: leesplezier, begrijpend lezen/luisteren, boeken op
school…
§ Bouwproject: evolutie…

“ Ik vertrouw op Gods liefde, mijn hart zal juichen omdat Hij redding brengt “ Psalm 13:6
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