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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

 

Sinterklaas 
 

De Sint kwam ook dit jaar 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 zijn 
Roetpieten. 
 
Elk van onze klassen had een creatieve 
verwerking voorbereid. We zagen acrobaten 
en schitterende danspasjes, maar ook ware 
poëzie met muziekinstrumenten en zelfs een 
klas als een koor in het Frans. Stuk voor stuk 
fantastische optredens. 
 
Alle foto’s werden aan de leerkrachten 
bezorgd en horen op de blog van elke klas 
te staan. Ga de vele foto’s zeker eens 
bekijken. 

Langs deze weg nogmaals dank aan de ouderraad voor de praktische hulp bij de organisatie. 
 
 
 

Bezoek aan de KRAS-diensten   -   ADVENT 
 
De advent is altijd een heel speciale tijd! Een tijd waarin wij, als school, onze leerlingen extra waarden rond 
solidariteit willen bijbrengen. Zoals ook onze kerstboodschap dit jaar luidt; “Lichtpuntjes kan je zoeken, nog 
mooier is er eentje te zijn.”; willen we deze manier van in het leven staan ook bij onze leerlingen en zo ook hun 
ouders aanspreken. 
 
En daar zijn we ruimschoots in geslaagd want jullie maakten er een fantastische actie van door vele kerst- en 
nieuwjaarsgeschenkjes te verzamelen voor mensen uit onze dichte omgeving die het met veel minder dan ons 
moeten stellen. 
 
We bezorgden al jullie geschenken aan twee organisaties die zich elke dag bekommeren om het lot van kinderen, 
mama’s, papa’s en bejaarden in kansarmoede. 
Zo trokken 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 kregen onze 
leerlingen een volledige rondleiding en uitleg over hun totale werking en 
verwezenlijkingen. 
 
Baby-Nest is een sociale organisatie die hulp wil bieden aan 
(toekomstige) moeders en/of vaders, om zo de kinderen binnen 
kwetsbare gezinnen alle kansen te geven. Dit gebeurt vooral 
door kosteloos materiële hulp aan te bieden maar ook de daarbij 
horende gepaste adviezen. Met onze school verzamelden we heel wat 
cadeautjes in. De uitdrukking "een lichtje voor elkaar zijn" werd op deze 
manier mooi en zinvol ingevuld en beleefd. 
 

https://krasgent.be/werkingen/toontje.html
https://krasgent.be/werkingen/baby-nest-vzw.html
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Een artikel dat verscheen in het magazine van Oosterzele m.b.t. de 
 

 
 
Lowie en Arthur vertegenwoordigen onze school in de kindergemeenteraad en trekken, zoals u kan lezen, sterk 
aan de kar. Op 21 december en 15 februari vinden de volgende samenkomsten plaats. Arthur en Lowie dachten al 
na over de agenda en stuurden al enkele sterke onderwerpen door waarover ze graag met de gemeente in gesprek 
willen gaan. 
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MOEV woensdagmiddag activiteit   -   7 december 
 
Doorheen het schooljaar organisteert meester Michiel, in samenwerking met MOEV, meerdere 
woensdagnamiddagactiviteiten voor de lagere school. 
Zo vond er op 7 december een dansactiviteit plaats waaraan enkele van onze leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar 
deelnamen. 

 
Ook in januari staat er al een activiteit op de planning. 
Zo rijdt op woensdag 11 januari onze schoolbus de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar naar de sporthal van 
Zwalm om er deel te nemen aan ‘tussen 4 vuren’. Er wordt gespeeld in tornooivorm. Elke ploeg betwist minimaal 
3 wedstrijden. De eerste wedstrijdenstarten stipt om 13u30. Uiterlijk om 16u is de activiteit afgelopen. 
Onze schoolbus brengt de kinderen naar Zwalm, het afhalen dient ter plaatse te gebeuren door de ouders zelf. 
 
Inschrijven kan via het briefje van meester Michiel. 
Locatie: Sportlaan 1, 9630 Zwalm 
 
 
 
 

WAT BRENGT JANUARI ONS: 
 
 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 

Op maandag 9 januari – de eerste schooldag na de 
kerstvakantie – mogen wij 9 nieuwe kleutertjes verwelkomen. 

 
Op het Westhoekschooltje groeit de klas aan met 

Stefany, Alice, Cecile, Lea en Sanne  
Onze hoofdschool groeit aan met 

 Sepp, Matteo, Livia en Luiz     
 

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! 
 

WELKOM 
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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 27, 
28 en 29 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. 
 
 
 
 

ATLETIEK INDOOR 
3de leerjaar – 16 januari 

 
Op 16 januari nemen onze leerlingen van 
het derde leerjaar deel aan het 
sportprogramma “Atletiek indoor”. Dit 
sportief evenement gaat door in de 
Topsporthal Vlaanderen te Gent. Na de verwelkoming, een korte uitleg 
over de unieke indoor atletiekaccommodatie en de gezamenlijke 
opwarming, worden groepjes gevormd. Iedereen krijgt initiatie in zes 
verschillende atletiekdisciplines: spurt, hoogspringen, aflossing, 
verspringen, medecinbal en speerwerpen. Elk onderdeel wordt 
afgesloten met een test. Onze derdeklassers kunnen zich alvast van hun 
sportiefste kant laten zien! 
 

 
 
 
 

OP ZOEK NAAR HET MIDDELEEUWS GOUD …!  
17 januari – 2de & 3de kleuterklas Westhoekschooltje 

 
Op dinsdag 17 januari bezoeken de kleuters van juf Els en juf Naomi het 
Gravensteen te Gent. 
Samen met een gids keren zij deze versterkte burcht binnenste buiten 
en leren alles over middeleeuwse toiletten, muziekinstrumenten, 
wapens, vergeetputten. Als ware schildknapen worden ze mee op 
schattenjacht gestuurd. En wie weet, weten ze hun handjes wel te leggen 
op middeleeuws goud. Maar hiervoor moeten ze eerst een ontmoeting 
met de laatste ridder van het kasteel aandurven. Het wordt alvast een 
boeiende en leerrijke speurtocht! 
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TONEEL IN GC DE KLUIZE … – 31 januari 
2de & 3de kleuterklas hoofdschool en Westhoekschooltje 

 
Op 31 januari mogen onze 
oudste kleuters genieten van de 
voorstelling ‘Stip’ door 
creatiehuis 4Hoog. 
 
Plots is ze daar, het meisje 
Plots is hij daar, een stippel, 
een spikkel, 
een STIP! 
 
STIP geeft, het meisje krijgt. 
Maar het meisje wil meer en 
meer 
Dus STIP geeft en geeft, 
tot...STIP stopt met geven. 
Oei? Wat nu? 

 
STIP gaat over niet altijd krijgen wat je wil, over meer krijgen dan je wenst. 
Een non verbale, muzikale, poëtische voorstelling over  vriendschap, groeien, geven en nemen 
 
 
 

BOEKEN EN STRIPS GEZOCHT 
 
Ook dit jaar zetten we in alle klassen verder in op lezen en leesplezier. De kinderen 
krijgen wekelijks meermaals de ruimte om een kwartier vrij te lezen in een boek naar 
keuze en o.a. daartoe zijn we steeds op zoek naar meer boeken. 
 
Willen jullie ons helpen om ons boekenaanbod op school verder uit te breiden? 
Hebben jullie leesboeken, stripverhalen of prentenboeken liggen die niet meer 
worden gelezen? 
 
Of misschien hebben jullie nog wel buren of familie waarvan de kinderen intussen in het secundaire zitten en die 
hun ‘oude’ boeken eigenlijk niet meer nodig hebben? Wil je er a.u.b. ook bij hen eens naar vragen? Het zou ons 
een heel eind op weg helpen en een groot plezier doen. 
 
Breng ze binnen op het secretariaat of geef ze mee via de boekentas van jullie zoon/dochter. 
 
Alvast hartelijk bedankt! 🤗 
 
 

Kinderstoel GEZOCHT 
 
Gezocht: 1 kinderstoel/triptrap inclusief horizontale borstplank 
 
Om enkel van onze kleutertjes te helpen, die het moeilijker hebben om aan de tafel 
te blijven rechtzitten, zijn we op zoek naar een kinderstoel met borstplank. Dit om 
onze leerlingen de ruimte te geven alsnog te bewegen maar toch veel steun te bieden 
in het behouden van hun zithouding tijdens de maaltijd. 
 
Mocht u nog een kinderstoel/triptrap staan hebben die u niet meer gebruikt, weet dan 
dat u er ons een plezier mee kan doen. Alvast bedankt!! 
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JARIGEN VAN JANUARI 
 

1/01/2015 Erynn 2LA 15/01/2019 Lilou 1KB 
2/01/1994 juf Laura 1KB / 2-3KW 15/01/2013 Kobe 4LB 
5/01/2013 Sam 4LA 16/01/2015 Anna 2LB 
5/01/1990 meester Sander 3LA 16/01/2014 Luca 3LB 
6/01/2016 Mila 1LA 18/01/1994 juf Naomi 1KB / 2-3KW 
6/01/2010 Imani 6LA 19/01/2015 Ella 3LB 
6/01/2004 Arne 6LA 20/01/2017 Lou 3KA 
9/01/2012 Joëlle  5LA 24/01/2015 Lars 2LA 
10/01/2019 Manon 1KB 26/01/2014 Aaron 2LA 
10/01/2019 Jax 1KB 26/01/2015 Maxime 2LB 
11/01/2018 Kasper 2KA 27/01/2013 Elena 4LA 
12/01/2011 Juul 6LB 27/01/2011 Yanni 5LA 
13/01/2013 Emiel 4LA 29/01/2020 Noah 1KA 
13/01/2013 Aster 5LA 29/01/2015 Frauke 2LB 
14/01/2020 Georges 1KW 29/01/1998 juf Celia 6LB 
14/01/2017 Nova Rose 3KA 31/01/2016 Mathis 1LA 

 
Op 24 januari vieren wij onze jarigen van de maand. 

 
 

 
 
 
 

WE BLIKKEN VOORUIT: 
 
 
 

Pedagogische Studiedag 
geen school – woensdag  1 februari   

 
 
 
 
 
 
 

ZWEMMEN voor het 1ste leerjaar – 2 februari 
 

 
Op 2 februari 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 2026!!). 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. 
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Menu warme maaltijden januari 
 
Datum Soep Hoofdschotel 

9/1/23 kervelsoep macaroni met ham en kaas 
10/1/23 tomatensoep nuggets - prei in de room - spekaardappelen 
12/1/23 rapenvelouté balletjes in tomatensaus - slaslingertjes - frietjes 
13/1/23 bloemkoolsoep viskrokantje - spinaziepuree 

   
16/1/23 wortelsoep witte pens met tijmsaus - appelmoes - gebakken aardappelen 
17/1/23 wintergroentesoep cordon blue - gratin van bloemkool en broccoli - puree 
19/1/23 knolseldersoep hamburger - geraspte worteltjes - frietjes 
20/1/23 uienroomsoep vol au vent - erwtjes - rijst 

   
23/1/23 Florentijnse roomsoep vleesbrood met tuinkruidensaus - kriekjes - peterselieaardappelen 
24/1/23 preivelouté kipfilet - spruitjes met spekjes - aardappelen 
26/1/23 butternutsoep kebab - slaatje - frietjes 
27/1/23 aspergesoep pasta met mini meat balls 

   
30/1/23 tomatengroenten kip zoetzuur - groenterijst 
31/1/23 boerengroentesoep donut - appelmoes - aardappelen 
Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
 

Sprokkels uit de ouderraad 
Wist je dat … 
 
• … de Sint op maandag 5 december langs kwam bij de kinderen van de VBS? Na een 

dolle stunt van Piet moest de ziekenwagen tussenkomen. Gelukkig werden de Sint en 
zijn pieten veilig en wel op school afgezet en konden alle klassen hun dansjes tonen en 
hun liedjes laten horen. Het bleek trouwens FopPiet te zijn die de dolle stunt 
uithaalde… je kan je er zo al wat bij voorstellen. 
 

• ...	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 en een fantastisch 2023 toewensen ! 
 
 
 

Familienieuws 
 
 
Diane Van Hove, moeder van Yves Scheldeman (schoolraad) 
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BELANGRIJKE DATA 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JANUARI 2023 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
8  

9 • Instapdag peuters 
• Leeszolder 2de en 6de leerjaar📚 

10 •  
11 • Namiddag: Tussen 4 vuren – te Zwalm 

12 
• 1ste leerjaar naar de bib 📚 
• Integratiemoment voor de 2de en 3de 

kleuterklas van de hoofdschool en oudste 
kleuters van het Westhoekschooltje 

13 • Damiaanfilm voor het 4de, 5de en 6de leerjaar 
14  
15  

16 

• Leeszolder 6de en 5de leerjaar 📚 
• 3de leerjaar: MOEV Atletiek indoor initiatie in 

Topsporthal Gent 
• Juf Carmen & juf Evelien een hele dag 

opleiding EHBO.  Vervanging is voorzien. 

17 

• Oudste kleuters Westhoekschooltje gaan 
naar het Gravensteen in Gent.  🏰🛡⚔ 

• Oudste kleuters hoofdschool brengen een 
bezoek aan RVT De Zilverlinde en doen er 
een activiteit met de bewoners 

• 4de leerjaar A naar de bib 📚 
18 •  

19 
• zwemmen 2de, 3de, 4de leerjaar 🏊🏊 
• 4de leerjaar B, naar de bib 📚 
• Vergadering ouderraad 

20 • 5de leerjaar naar de bib 📚 
21  
22  

23 
• Leeszolder 5de en 4de leerjaar 📚 
• Juf Carmen & juf Evelien een hele dag op-

leiding EHBO.  Vervanging is voorzien. 
24 • We vieren de jarigen van januari  🎉 
25 •  

26 

• 6de leerjaar A - systematisch contactmoment 
met het CLB op school 

• 2de leerjaar naar de bib 📚 
• Meester Sander en juf Evelien volgen een 

navorming. Vervanging in de klassen is 
voorzien. 

• Gedichtendag 📚 

27 
• 6de leerjaar B - systematisch contactmoment 

met het CLB op school 
• Al onze jongste kleuters maken er een fijne 

filmnamiddag van op de hoofdschool. 
28  
29  

30 
• Leeszolder 4de en 3de leerjaar 📚 
• 6de leerjaar naar het secundaire – Richtpunt 

Zottegem 

31 • Dag van de directeur 
• Oudste kleuters naar toneel in GC De Kluize 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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


