
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Klusjesdag 

Dankjewel aan alle ouders, 
grootouders en leden van de 
ouderraad  die kwamen helpen 
op zondag 27 november. Er 
werden heel wat klusjes 
uitgevoerd: ramen werden 
gewassen, de inkomhal werd 
geschuurd, de draad op het 
sportplein werd verwijderd, de 
netten werden in de 
voetbalgoal opgehangen,  

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Hij komt, hij komt … 
 
Op dinsdag 6 december 
kwam Sinterklaas ons een 
bezoekje brengen. Wat 
waren er veel pieten bij! 
Er was zelfs een Piet bij 
die ook eens graag 
Sinterklaas wou zijn… 
Hij had zich verkleed als 
Sint, maar of die daar zo 
gelukkig mee was??? 
Alle kinderen zijn 
blijkbaar heel braaf 
geweest want er zijn vele 
geschenkjes in de klassen 
achtergebleven. 
 

 INSCHRIJVINGEN!! (herhaling)  
 
Broertjes en zusjes geboren in 2010 krijgen voorrang. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf 9 
januari 2012 8u30. 
 
OPGELET: 27/01/2012 eindigt de voorrangsperiode. Indien u na deze datum nog wil 
inschrijven, kan u niet meer genieten van de voorrang. 
 
Algemene inschrijvingen starten op 05/03/2012 
 
Indien u reeds aan ons wil laten weten dat u een kindje heeft van °2010 (broertje of zusje) mag u 
steeds een mailtje sturen met naam en geboortedatum. (dit is GEEN inschrijving) 
 

Naar het sinterklaashuis met de derde kleuterklas en het eerste leerjaar 
Een bezoek brengen aan het sinterklaashuis, dat is toch een droom voor elk kind.  
En die droom kwam uit voor de kleuters van de derde kleuterklas.  
Met de bus gingen ze naar Leuven, het werd een fantastische uitstap! 
Ze ontmoetten er verschillende Zwarte Pieten, die hen verschillende dingen leerden. 
Ze mochten binnenkijken in de slaapkamers van de Sint en de Pieten, badkamer, eetkamer,.... 
Het hoogtepunt was natuurlijk het bezoek bij de Sint zelf en het vullen van een doos vol snoep. 
Gewoon een voormiddag om nooit te vergeten!! 
 
Op donderdag 1 december is het eerste leerjaar een kijkje gaan nemen in het sinterklaashuis in 
Leuven. We mochten dansen en turnen met de Pieten en nadien mochten we ook in alle kamers 
van de Sint gaan kijken. Zo zagen we zijn slaapkamer, de speelkamer, de eetkamer, ... en de 
geweldige snoepkamer. Als afsluiter konden we ook de Sint ontmoeten in zijn bureau. Achteraf 
keerden we naar huis met een zak vol lekkers. Een dag om niet snel te vergeten!" 
 

Afrika  
Op dinsdag 29/11 

brachten de kinderen 
van 4A een bezoek aan 

het museum van 
Midden-Afrika in 

Tervuren. Aan de hand 
van een leuk doe-boekje 
legden zij een leerrijk 
parcours af. Dank aan 
de ouderraad voor het 
sponsoren van deze 

fantastische 
cultuuruitstap! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankjewel! 
 

Wij willen alle ouders, grootouders, tantes, 
nonkels,…die wafels gekocht hebben van harte 

bedanken. Dankzij jullie steun kunnen onze 
openluchtklassen blijven doorgaan! 

Muzische weekMuzische weekMuzische weekMuzische week    

In de lagere school werd de In de lagere school werd de In de lagere school werd de In de lagere school werd de 
voorbije weken een muzisch voorbije weken een muzisch voorbije weken een muzisch voorbije weken een muzisch 
project uitgevoerd rond het project uitgevoerd rond het project uitgevoerd rond het project uitgevoerd rond het 
thema ‘Sint’. Er werd thema ‘Sint’. Er werd thema ‘Sint’. Er werd thema ‘Sint’. Er werd 
ggggezongen, gedanst, toneel ezongen, gedanst, toneel ezongen, gedanst, toneel ezongen, gedanst, toneel 
gespeeld en zoveel meer. Het gespeeld en zoveel meer. Het gespeeld en zoveel meer. Het gespeeld en zoveel meer. Het 
was een geslaagd project!was een geslaagd project!was een geslaagd project!was een geslaagd project!    

Ga zeker eens op onze website Ga zeker eens op onze website Ga zeker eens op onze website Ga zeker eens op onze website 
kijken naar de foto’s!kijken naar de foto’s!kijken naar de foto’s!kijken naar de foto’s! 

 Voor je agenda van december 
 
1/12 Sinthuis 1e lj 
1/12 bibliobus 
6/12 Sint op school 
13/12 5a en juf Ingrid naar Oostrem 
15/12   leerlingenraad 
15/12 infoavond sneeuwklas 
15/12 ouderraad 
21/12 schoolviering 
23/12 rapport lagere school 
 
kerstvakantie 
 

Wist je dat: 
 

• het grootouderfeest van de kleuterschool 
weer een groot succes was? 

 
• er veel verloren voorwerpen zijn? Je kan 

ze altijd terugvinden in de hal van de 
school. 

 
• wij nog steeds dopjes van plastic flessen 

bijhouden? Je kan ze deponeren in de 
daarvoor bedoelde witte zak onder de 
trap. 

 
•  de vierdeklassers op 20 december 

sinterklaasverhaaltjes gingen voorlezen 
voor de kleuters van juf Anita en juf 
Sarah? 

 
• onze school nog steeds oude toners, oude 

GSM’s en batterijen inzamelt? De dozen 
vind je in de hal. 

 

 

K.U.LK.U.LK.U.LK.U.L. 
 

In samenwerking met de andere 
scholen van de 
scholengemeenschap, nemen we 
deel aan  een  onderzoek 
“schoolidentiteit” van de K.U.L.. Dit onderzoek 
is maar zinvol wanneer er een voldoende aantal 
ouders deelnemen.. We zouden heel blij zijn als 
jullie even (een klein uurtje) tijd maken om de 
enquête -anoniem- in te vullen!  
 
U kunt aan ons onderzoek deelnemen door te 
surfen naar de website:  
 
http://www.schoolidentiteit.be 
en in te loggen met de logincode:        
Adrianus6  

Alvast bedankt! 

Al een vooruitblik… 
 
9/01 start inschrijvingen broers en zussen 
19/01 bibliobus 
21/01 opendeurdag instapklas 
28/01 spaghettifestijn tvv de openluchtklasssen 
 


