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december 
SCHOOLJAAR 2022 – 2023 

 

3 maanden verder 
 

ADVENT 
 
De advent is altijd een heel speciale tijd! Jij kan het zien in de straten, op onze school en thuis: er komt een heel 
bijzonder feest! Als je de mensen vraagt naar de zin van het komende kerstfeest, dan zullen zij meestal 
antwoorden: wij vieren de geboorte van Jezus. Maar de advent en Kerstmis raken ons als christenen veel dieper. 
Wij worden opgeroepen om als mens zorg te dragen voor elkaar. 
 
Advent is een tijd van wachten.  Wachten op Kerstmis is nog ietsje anders. De dagen worden korter, het wordt 
kouder buiten. De donkere winterdagen brengen ons in een sfeer van licht en gezelligheid. 
 
Jammer genoeg zijn de feestdagen voor heel wat mensen minder leuk: ze voelen de koude en de eenzaamheid 
harder dan ooit, ze hebben te weinig geld om geschenken te kopen of om een feestmaal te bereiden. Ze 
verlangen naar mensen die hen graag zien, naar mensen voor wie ze iets kunnen betekenen. Vooral voor deze 
mensen roept Welzijnszorg op om een lichtje te zijn, om ons licht door te geven. Niet door grootse dingen te 
doen. Maar door een glimlach, een luisterend oor, …  en kleine gebaren die mensen een warm gevoel van 
binnen geven. Gebaren die mensen een lichtje in de duisternis geven. 
 
Dit feest moet dan ook goed voorbereid worden. Hieronder noteren wij enkele belangrijke 
momenten uit onze adventswerking: 

v Gezamenlijke opening van de advent op maandag 28 november. 
v Wekelijks ontsteken onze kleuters tijdens een gezamenlijk momentje een kaarsje van de 

adventskrans. 
v Verschillende klassen van onze school brengen een positieve boodschap aan de 

bewoners van de Zilverlinde, medewerkers van KRAS-dienst ‘Toontje’ en ‘Baby-Nest’, ... 
v Een schooleigen advent & kerstviering in de grote kring en/of de kerk voor alle kinderen 

van de school. 
 

OPROEP: 
Met de kerstperiode in het vooruitzicht willen wij ook dit jaar opnieuw kerst- en nieuwjaarsgeschenkjes 
verzamelen voor mensen uit onze dichte omgeving die het met veel minder dan ons moeten stellen. 
Daarom deze prangende oproep: ga a.u.b. op zoek naar speelgoed waarmee je niet meer speelt, een te 
klein geworden kledingstuk, een boek dat je niet meer leest, knuffels die je kan missen, schoolgerei dat 
je zelf niet meer nodig hebt, … wikkel dit in een kleurrijke feestverpakking, doe er een sierlijk strikje rond, 
schrijf er een welgemeende kerst- of nieuwjaarswens bij, hang er ook een kaartje aan voor welke leeftijd 
jouw geschenkje geschikt is en breng jouw geschenk vanaf maandag 5 december mee naar onze school. 
Wij leggen deze geschenken in de godsdiensthoek in onze klas (of onder onze kerstboom in de klas) en bezorgen deze aan 
twee organisaties die zich elke dag bekommeren om het lot van kinderen, mama’s, papa’s en bejaarden in kansarmoede. 
Zo trekken onze leerlingen van het 5de leerjaar op 12 december naar vzw Toontje en onze leerlingen van het 6de leerjaar op 
16 december naar vzw Baby-Nest. Twee Gentse KRASdiensten waar wij met veel plezier ons hart voor openen. In beide 
KRASdiensten krijgen onze leerlingen een volledige rondleiding en uitleg over hun totale werking en verwezenlijkingen.  

https://krasgent.be/werkingen/toontje.html
https://krasgent.be/werkingen/baby-nest-vzw.html
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

Badmintoninitiatie – 23 november 
 

 
Deze 15 dappere leerlingen namen de uitdaging aan om hun badmintontalent te ontwikkelen en dit 
deden ze uitermate goed! Ze oefenden eerst op hun techniek met enkele kleine spelletjes. Hierbij 
verbraken Simon en Jacob zelfs het record van meeste slagen naar elkaar. Ze eindigden met 
wedstrijdjes 2 tegen 2 waarbij enkele hele mooie punten werden gescoord. Zeker voor herhaling 
vatbaar! 

Delaruelle Michiel – leermeester bewegingsopvoeding lagere school 
 
 
 
 

WAT BRENGT DECEMBER ONS: 
 

BAM-SPORTDAG - 2de leerjaar - vrijdag 2 december 
 
Een bewegingslandschap waarbij interactieve spelen en sporten 
centraal staan. Georganiseerd door MOEV. 
 
Bij de uitwerking van de BAM-dag (Beweeg Anders en Meer Interactief) 
werd rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de leerlingen, 
hun interesse in sport & spel en de integratie van interactieve spelen. 
Bij het stimuleren van de motorische competentie en de fysieke 
eigenschappen beoogt MOEV de globale aanpak door de leerlingen 

spelend actief te laten zijn. 
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De BAM-dag bestaat uit 12 posten verdeeld over 3 plateaus. Zo ontwikkelen 
onze leerlingen het vaardigheidsniveau op een spelende manier maar 
verliezen daarbij het cognitieve en dynamisch affectieve niet uit het oog. In 
de 12 posten komen aan bod: 
- Praktische vaardigheden 
- Balvaardigheid 
- Spring en beweegvaardigheden 
- Actie en reactievermogen 
- Samen bewegen, samen sporten. 
 
Het wordt beslist een actieve en fijne sportvoormiddag voor ons 2de leerjaar. 
 

 
 
 

KLAAS- EN WIJNAVOND… ! 
 

 
 
Inschrijven kan tot uiterst dinsdag 29 november via op onze schoolwebsite. 
Wij hopen u, uw gezin, buren en vrienden te mogen verwelkomen en danken u nu alvast voor uw steun.  
 
 
 
 

NOG 5 KEER SLAPEN TOT SINTERKLAAS KOMT …! 
 
 

Hij komt, hij komt, … dat heeft hij ons al verzekerd. 
 
Op maandag 5 december is het zo ver… Sinterklaas bezoekt opnieuw 
onze school.  
 
De Sint gaf al mee dat hij heel wat brieven ontving en ze allemaal nauwgezet heeft gelezen. Het doet de 
Sint ook heel veel plezier om de schoentjes, die reeds klaar staan, te zien blinken. 
 
Naar jaarlijkse traditie ontvangen wij de Sint in de loop van de voormiddag. Wij willen er daarom extra op 
aandringen om de kinderen zeker tijdig op school te laten aankomen. 

http://www.vbsscheldewindeke.be/


4 
	

 
ü De Sint zal enkel de hoofdschool bezoeken. 
Alle leerlingen van het Westhoekschooltje verzamelen daarom ten laatste om 8u25 
op de hoofdschool. 
ü De Sint zal, na zijn aankomst welke we in grote kring tegemoet zien, elke klas 
ontvangen in de polyvalente zaal. Al onze klassen/leerjaren zullen dus een 
privégesprek kunnen aangaan met de Sint en zijn Pieten. 
 
De Sint vraagt beleefd aan alle mama’s en papa’s om ALLE kinderen zeker voor 8.25u 
op school aanwezig te laten zijn. Bedankt! 
 

De organisatie van dit jaarlijkse feest is voor ons 
slechts mogelijk dankzij de vele inspanningen van 
onze ouderraad. Van harte dankjewel voor deze 
aangename en vlotte samenwerking! 
 
 
 
 
 
 

JARIGEN VAN DECEMBER 
 

2/12/2013 Jacob 4LA 18/12/2016 Amélie 1LB 
2/12/2013 Nyana 4LA 18/12/2016 Fem 1LB 
3/12/2016 Oscar 1LB 18/12/2012 Achilles 5LA 
3/12/2012 Lennert 4LB 18/12/2019 Staf 1KWA 
4/12/2016 Elize 3KA 22/12/1979 juf Els DB 1KB 
8/12/2018 Robin 2KA 22/12/2015 Tristan 2LA 
8/12/2015 Lars 2LA 22/12/2011 Youssef 5LA 
9/12/2017 Lara 3KW 23/12/2017 Finn 3KA 
9/12/1977 juf Els M 2-3KW 23/12/2011 Algassimou 1LA 
11/12/2013 Jasmijn 4LA 23/12/2012 Elena 5LA 
11/12/2014 Alex 3LA 26/12/2011 Senne 6LA 
12/12/2019 Roan 1KA 28/12/2017 Emiel 3KA 
12/12/2015 Isaac 2LB 29/12/2017 Ezra 3KW 
13/12/1995 juf Liezl 3LB 29/12/1963 juf Carline refter/opvang 
17/12/1974 juf Sylvie 1LB 30/12/1970 juf An  6LA 
181/12/2018 Eloïse 2KA    
      
      

 
Op 19 december vieren wij onze jarigen van de maand. 

 
 
 

WE BLIKKEN VOORUIT: 
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Menu warme maaltijden december 
 

Datum Soep Hoofdschotel 
1/12/2022 tomatensoep cordon bleu - slaatje - frietjes 
2/12/2022 bloemkoolsoep worst - rode kool - aardappelen 

   

5/12/2022 wortelsoep kipschnitzel -  compote van appel en mango - puree 
6/12/2022 velouté van spinazie macaroni met ham en kaas 
8/12/2022 Groentesoep Kipreepjes met currysaus - slaslingertjes - frietjes 
9/12/2022 Courgettesoep balletjes in tomatensaus - boontjes - aardappelen 

   

12/12/2022 Knolseldersoep kip in korstje - bloemkool in kaassaus - puree 
13/12/2022 Waterkerssoep kebab à l'orange - groenterijst 
15/12/2022 Champignonsoep grillstammetje - sla en tomaat - frietjes 
16/12/2022 tomaten-groentesoep visrolletjes - prei in de room - aardappelen 

   

19/12/2022 erwtensoep Toscaanse balletjes - appelmoes - gebakken aardappelen 
20/12/2022 uienvelouté gevogeltetournedos met braadjus - groentepuree 
22/12/2022 wintersoep vol au vent van kip - geraspte worteltjes - kroketjes 
23/12/2022 pompoensoep spaghetti bolognaise 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• … de kinderen en leerkrachten hun beste beentje voorgezet hebben voor 
een superleuke Color Run? De ouderraad stond te wachten aan de finish 
met een appeltje voor de dorst. De foto’s van de klassen zie je op hun klasblogs. 
 

• …de ouderraad van de VBS nog steeds actief is op Trooper? We zeggen als ouderraad 
#shoplokaal, maar als dat niet kan, koop dan online via 
http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke 
 

• …de ouderraad een eigen Facebookpagina heeft? Like onze pagina en zo blijven jullie als 
eerste op de hoogte van onze activiteiten en acties. 
https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke 

 
 

Familienieuws 
 
 Jo Heyndrickx, opa van Laurens (2KA) en Helena (3KA) 
Rosalie Peeraer, overgrootmoeder van Lily Eeckhout (1KW) 

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke
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BELANGRIJKE DATA 

 
 

vrijdag 2 december 
k(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 

maandag 5 december 
Sinterklaas 

 

woensdag 1 februari 
pedagogische studiedag – geen school 

 

zaterdag 4 februari 
opendeurdag 

 

woensdag 15 en donderdag 16 februari 
oudercontacten lagere school 

 

maandag 6 en dinsdag 7 maart 
oudercontacten kleuterschool 

 

woensdag 8 maart 
pedagogische studiedag 

 

zondag 26 maart 
Lentediner in GC De Kluize 

 

maandag 27 maart 
schoolfotograaf 

 

woensdag 19 april 
Grootouderfeest 

 

woensdag 26 april 
pedagogische studiedag 

 

zondag30 april 
11.00u: Vormsel 

 

zondag 14 mei 
10.30u: Eerste Communie 

 

vrijdag 19 mei 
brugdag 

 

zaterdag 20 en zondag 21 mei 
Vadernacht 

 

maandag 22 mei –  
donderdag 25 mei 

Fietsexamen             Scholengordel 
 

vrijdag 26 mei 
Peuteropendeurdag 

 

dinsdag 30 mei 
lokale verlofdag 

 

donderdag 29 juni 
oudercontacten op uitnodiging 

 

DECEMBER 2022 
1 • Integratiemoment 3de kleuterklas 

hoofdschool + 1ste leerjaar 

2 

• Sportmoment met MOEV - BAMdag te 
Herzele 

• Integratiemoment 3de kleuterklas 
Westhoek + 1ste leerjaar 

• K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 
3  
4 2de zondag van de advent 

5 • Hij komt, hij komt… Sinterklaas op school! 
• Leeszolder 5de en 4de leerjaar📚 

6 • Oudste kleuters hoofdschool naar RVT De 
Zilverlinde: Sintdansjes voor de bewoners  

7 
• Namiddag – MOEV dansactiviteit voor 1ste en 

2de leerjaar onder leiding van meester 
Michiel. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

8 • zwemmen 2de, 3de, 4de leerjaar 🏊🏊 
9 • 5de leerjaar naar de bib 📚 
10  
11 3de zondag van de advent 

12 • Leeszolder 3de en 4de leerjaar📚 
• 5de leerjaar naar KRASdienst - Toontje VZW 

13  
14  

15 
• 6de leerjaar naar Scheppers Wetteren - 

STEM-dagen - 'Wetenschappen wiskunde' 
en 'Hout,bouw, Elektriciteit, Mechanica' 

16 • Kerstviering lagere school – in de kerk 
Kleuterschool – Kerstmoment op school 

17  
18 4de zondag van de advent 

19 
• Leeszolder 3de en 2de leerjaar📚 
• We vieren de jarigen van december 🎉 
• 3de leerjaar naar de bib 📚 

20 
• Integratiemoment oudste kleuters Westhoek 

en het 1ste leerjaar - Kerstspel op het 
Westhoekschooltje 

• 4de leerjaar naar de bib 📚 

21 
• Jongste kleuters Westhoek en jongste 

kleuters hoofdschool - naar de kerststal 
• Leerlingenparlement - Kindergemeenteraad 

thema ‘welzijn en gezondheid’ 
22 • Zwemmen 4de, 5de, 6de leerjaar 🏊🏊 

23 • Lagere school: 2de rapport met 
attituderapport en kindrapport 

24   
25 Kerstmis 
26 

KERSTVAKANTIE 
27 
28 
29 
30 
31  

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton op de speelplaats. 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


