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Januari 
SCHOOLJAAR  2021 – 2022  

 
 

4 maanden verder 
 

 
 
 

WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 
 
 
De Sint kwam ook dit jaar covidproof naar 
onze school. 
 
Het was een heel sfeervolle en gezellige viering 
van de grote kindervriend. 
In de polyvalente ruimte verschenen alle 
klassen één voor één voor Sinterklaas en 
Roetpiet. 
 
Elk van onze klassen had een creatieve 
verwerking voorbereid. We zagen acrobaten en 
schitterende danspasjes, maar ook ware poëzie 
met gitaarspel en zelfs een klas als een koor. 
Stuk voor stuk fantastische optredens. 
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De Sint kwam langs op 4 december en dat was vooral dankzij onze 
leerlingen van de 3de kleuterklas die, een kleine week op voorhand, de 
parkeerplaats van Slecht-weer-vandaag hadden klaargezet. De hoofdpiet 
belde zelfs naar de directeur om de leerlingen te bedanken en gaf mee dat 
hij super blij was dat onze school speciaal voor de aankomst van 
Sinterklaas de parking opnieuw had voorzien. Dat hebben onze leerlingen 
van de 3de kleuterklas fantastisch geregeld. 😉 
 
Het was een heel sfeervolle en gezellige viering van de grote kindervriend. 
In de polyvalente ruimte verschenen alle klassen één voor één voor 
Sinterklaas en Zwarte piet. 
 
Elk van onze klassen had een creatieve verwerking voorbereid. We zagen 
acrobaten en schitterende danspasjes, maar ook ware poëzie met gitaarspel 
en zelfs een klas als een koor. Stuk voor stuk fantastische optredens.  
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DE SINT EN PIETEN KREGEN HULP 
 
Door Covid (alweer) zat ook Sinterklaas dit jaar met een tekort aan gezonde Pieten. En net nu hadden wij een 
heel groot cadeau gevraagd aan de Sint. 
De Sint beloofde ons onze wens in te willigen als wij er ook in slaagden om heel wat handjes toe te steken. 
 
En zo geschiedde dat de directeur de vraag van de Sint lanceerde naar alle papa’s van de hoofdschool. 
Wat dienden onze papa’s te doen? Zij dienden op 3 weken tijd ‘nachtwerk’ 😉 heruit te vinden… 
 
Met volle goesting werkten heel wat papa’s vele uren onder leiding van Organisatie Piet om op 2 december een 
heel grote zandbak te onthullen bij de intrede van de Sint. 
Sinterklaas zorgde zelfs nog voor een schoenenrek, schaduwdoek, … 
 
Langs deze weg wensen wij alle meewerkende papa’s, de Pieten, Sinterklaas, de ouderraad, het schoolbestuur, 
de werkgroep speelplaats, de sponsors, … hartelijk te bedanken voor de vele inspanningen!! 
 
Beelden en 17 ton zand zeggen meer dan woorden: 
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WAT BRENGT JANUARI ONS: 
 
 
 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 

Op maandag 10 januari – de eerste schooldag na de 
kerstvakantie – mogen wij 7 nieuwe kleutertjes verwelkomen. 

 
Op het Westhoekschooltje groeit de klas aan met 

Margot, Amélie en Lars 
Onze hoofdschool groeit aan met 

Anna, Lukas, Mattia en Léon     
 

Onze welgemeende dank aan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s voor het vertrouwen! Wij begeleiden jullie 
oogappeltje graag op hun weg naar volwassenheid!  Jullie zijn steeds welkom op onze school met vragen, 

opmerkingen en suggesties! 
 
 
 
 
 

ZWEMMEN voor het 1ste leerjaar – 20 januari 
 

Op 20 januari wisselt het 1ste leerjaar het 4de leerjaar af. Vanaf dan gaan onze 
leerlingen van het 1ste leerjaar bijna elke 2 weken zwemmen en dat 
onafgebroken tot halfweg hun 4de leerjaar (december 2025!!). Op deze manier 
hebben alle leerlingen gedurende een periode van 3 kalenderjaren een 
onafgebroken reeks zwemlessen. Door deze continue aanpak komt elk kind 
optimaal tot de nodige kansen in zijn/haar zwemontwikkeling. 
 
 

Voor het 5de en 6de leerjaar worden er op minder geregelde tijdstippen zwemlessen georganiseerd om het 
aangeleerde zwemniveau te onderhouden. Deze data worden steeds in de agenda’s van de leerlingen en de 
schoolkrant vermeld. 
 
 
 
 
 

DE DAMIAANSTIFTENACTIE … DOOR IEDEREEN GEKEND! 
  

Sinds meerdere schooljaren steunen wij, doormiddel van de 
stiftenverkoop, de Damiaanactie. Deze stiften, van de allerhoogste 
kwaliteit, worden door onze leerlingen van het vierde, vijfde en zesde 
leerjaar aangeboden voorafgaand aan het campagneweekend 28, 
29 en 30 januari. Ontvang onze jonge verkopers met een gul hart! 
Dankzij de verkoop van de stiftjes kan de Damiaanactie lepra en tbc 
bestrijden in Azië, Afrika en Amerika. Kan Damiaanactie mensen 

helpen hun waardigheid terug te geven, hun lot in eigen handen te nemen, … samenwerken met de lokale 
bevolking, … 
In de week voorafgaand aan het campagneweekend verzorgt een animator van de Damiaanactie, een 
presentatie van de nieuwste campagnefilm op onze school. Hij brengt naast de film een verrijkende voorstelling 
voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 
 
 
 
 

WELKOM 
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TONEEL IN GC DE KLUIZE … – 20 januari 
2de & 3de kleuterklas hoofdschool en Westhoekschooltje 

 
 
Op 20 januari mogen onze oudste kleuters 
genieten van de voorstelling ‘Plastiek 
Bertrand’ door creatiehuis Kopergietery. 
 
Bertrand kijkt droevig toe hoe de mensheid 
in al hun plezier en met veel goede 
bedoelingen, de wereld langzaam lijkt om 
zeep te helpen. 
 
In een massa aan rommel en afgewezen 
voorwerpen wordt in plastiek BERTRAND 
op zoek gegaan naar de schoonheid in dit 
zogenaamde ‘niets’. De kapotte stofzuiger, 
die lelijke rok, een plastieken zak en zelfs 
mama’s oude broodrooster... 
 
 

Wat weggeworpen werd, komt tot leven. 
Wat aan de kant geschoven werd, mag weer mee doen. 
Wat niet meer mocht bestaan, krijgt terug een ziel. 
 
 
 
 

DESIGNMUSEUM: ‘Word een ontwerper’ 
voor het 1ste leerjaar – 27 januari 

 
Kinderen worden omringd door gebruiksvoorwerpen, maar toch staan ze er zelden 
bij stil hoe al die handige objecten ontstaan.  
 
De stoel waarop ze zitten, het bed waarin ze slapen, hun boekentas, pennenzak en 
broodtrommel… wie heeft al die dingen bedacht en gemaakt? 
 

Tijd om het op speelse manier te ontdekken. We laten de leerlingen fantaseren, tekenen en kennismaken met 
verschillende materialen. Zo ontdekken ze alle skills van een volleerd designer. 
 
 
 

INZAMELING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN VIA ONZE SCHOOL 
 
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet alleen gratis 
inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor 
onze inspanningen beloond! (Er werden via deze inzamelacties al fietsjes, 
kuntselmaterialen, … aangekocht.) Daarom willen wij ouders en leerlingen graag 
aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school binnen te brengen. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton die bij ons op school staat. 
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. 
In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante artikelen zoals sportmateriaal, 
didactisch en educatief materiaal, pc-toebehoren, toegangstickets voor diverse parken en nog zoveel meer... 
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom! 
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Overtuigd? Doe dan met ons mee! 
Het inzamelen van gebruikte batterijen is immers niet alleen goed voor onze school maar ook voor jullie! Wist je 
dat je op die manier actief bijdraagt tot een beter milieu? Het is namelijk zo dat Bebat de opgehaalde batterijen 
sorteert en recycleert, waardoor men de natuurlijke grondstoffen kan behouden en hergebruiken. 
Meer info vind je op www.bebat.be 
 
Om u aan deze actie te herinneren krijgen alle leerlingen 
eerstdaags een verzamelzakje mee. Zo hopen we dat ook 
de groot-ouders, buren, … hun batterijtje kunnen 
bijdragen. 
 
 
 
 

JARIGEN VAN JANUARI 
 
2 januari juf Laura kleuterturnen & zorg   15 januari Lilou  1KA 
4 januari Heyberia 6LA     15 januari Kobe  3LA 
5 januari Sam 3LB     16 januari Anna  1LA 
5 januari meester Sander 4LA     16 januari Luca  2LA 
6 januari Imani 5LB     17 januari juf Rita  1KB 
6 januari Arne 5LB     18 januari juf Naomi 1KA  & 2-3KW 
6 januari Mila 3KW    19 januari Ella  2LA 
7 januari Mila 5LA     20 januari Lou  2KA 
9 januari Joëlle  4LA     24 januari Lars  1LB 
10 januari Manon 1KA     26 januari Maxime  1LA 
10 januari Jax 1KA     26 januari Aaron  2LA 
11 januari Kasper 1KB     27 januari Yanni  5LA 
12 januari Juul 5LA     27 januari Elena  3LB 
13 januari Emiel 3LB     29 januari Frauke  1LA 
13 januari Aster 4LA     29 januari juf Celia  2LB 
14 januari Nova Rose 2KA     31 januari Mathis  3KA 
       31 januari Erynn  1LB 

 
Op 27 januari vieren wij onze jarigen van januari. 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 
• … de Sint op donderdag 2 december langs is gekomen bij alle kinderen van de VBS? 

Door het coronavirus was de Sint genoodzaakt om zijn bezoek aan onze school die dag 
beknopt te houden. De kinderen kregen dit jaar een heel grote zandbak van de Sint cadeau. Zelfs aan de 
leuke speeltjes voor zandplezier had de Sint gedacht. Alles werd corona-proof georganiseerd. De ouderraad 
heeft vanop een veilige afstand de voorbereidingen gevolgd en mocht nadien vernemen dat alles vlekkeloos 
was verlopen. We hopen samen met jullie dat we er volgend jaar opnieuw een echt feest kunnen van maken. 
 

• ... de ouderraad nog een stockverkoop organiseert van kindermondmaskers. Bestellen kan nog steeds via  
https://forms.gle/uNisM4YULkh1nYGZ8  

 
• …de ouderraad ook zijn eigen facebookpagina heeft? Volg ons om niets van onze acties of nieuwtjes te 

missen.  https://www.facebook.com/106096437970324/posts/132603705319597/?d=n 
 

• … we als ouderraad nog steeds vinden dat je lokaal moet shoppen, maar als het echt niet anders kan …dan 
kan je de ouderraad steunen via Trooper.   U Troopt toch ook?   Klik gerust eens op volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ubU0Ja5TEoI of surf naar onze TROOPERpagina op onze website: 
http://ouderraadvbs.be/uncategorized/trooper/ 

 
• … we iedereen gezellige en warme Kerstdagen toewensen in jullie bubbel  en dat we het negatieve van 2021 

snel mogen vergeten en reikhalzend uitkijken naar een beter 2022 !! 
 
 
 
 

Menu warme maaltijden januari 
 

Datum Soep Hoofdschotel 
10/1/2022 knolseldersoep kipfilet veenbessensaus - erwtjes en worteltjes - aardappelen 
11/1/2022 uienroomsoep Toscaanse balletjes - appelmoes - rösti aardappelen 
13/1/2022 tomaten-groentesoep Vlaamse stoverij - sla en tomaat - frietjes 
14/1/2022 broccolisoep viskrokantje - spinaziepuree 

   
17/1/2022 kervelsoep macaroni ham en kaas 
18/1/2022 wortelsoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - puree 
20/1/2022 rapenvelouté balletjes in tomatensaus - geraspte worteltjes - frietjes 
21/1/2022 erwtensoep kippenreepjes zoetzuur - groenterijst 

   
24/1/2022 pompoensoep rundshamburger jachtsaus - gestoofde boontjes - natuuraardappelen 
25/1/2022 Florentijnse roomsoep visrolletjes choronsaus - preistoemp 
27/1/2022 bloemkoolsoep vol au vent van kip champignonsaus - winterslaatje - frietjes 
28/1/2022 preivelouté worst - compote van appel en mango - gebakken aardappelen 

   
31/1/2022 tomatenwortelsoep pasta met kip en ananas - currysaus 

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

 
Lydia De Moor, overgrootmoeder van Laura (4LA) 
en Alex  (2LB) 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Woensdag 2 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Maandag 21 & dinsdag 22 februari 
Rapport + Oudercontacten 

 

Woensdag 16 maart 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 20 maart 
LENTEDINER - in GC De Kluize 

 

Zondag 8 mei 
Vormsel  

 

Woensdag 11 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 22   
Eerste communie 

 

Dinsdag 7 juni 
Lokale verlofdag – geen school 

 

Zaterdag 25 juni 
Schoolfeest 

 

Dinsdag 28 juni 
Oudercontacten op uitnodiging 

 

Woensdag 29 juni 
Afscheid 6de leerjaar 

 

JANUARI 2022 
1 Nieuwjaar 
2  
 
3 

 

 

 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

7 

8  
9  
10 • Instapdag peuters 
11  
12  
13  
14  
15  
16  

17 • Medisch consult 5de leerjaar (op school) 
door het CLB 

18  

19 
• Zwemmen voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar 
• Toneel in GC voor 2de en 3de kleuterklas 

van hoofdschool en Westhoekschooltje 
(in de namiddag) 

20  
21  
22  
23  
24 • Vergadering ouderraad 
25  
26  

27 • Viering van de jarigen 
• 1ste leerjaar naar het Designmuseum 

28  
29  
30  
31  

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

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


