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December 
SCHOOLJAAR  2021 – 2022  

 
 

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 29 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 voor alle kinderen van de lagere 

school verzorgd. 
 

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 6 december mee naar onze school. 
Wij leggen deze geschenken in de godsdiensthoek in onze klas en bezorgen deze, Covid-19-veilig, aan twee organisaties die 
zich elke dag bekommeren om het lot van kinderen, mama’s, papa’s en bejaarden in armoede. 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 
 

GROOTOUDERFEEST 
 

Op 16 november was het eindelijk nog eens zover, we ontvingen in GC 
De Kluize 235 dolenthousiaste grootouders. Voor velen van hen was 
het het eerste grootouderfeest aangezien we onze grootouderfeesten 
al 2 keer, omwille van Covid, hebben moeten uitstellen de afgelopen 
jaren. 
 
Ook op 16 november hebben we nog heel erg afgewogen of we het 
grootouderfeest wel nog zouden laten plaatsvinden omwille van Covid 
dat weer om de hoek kwam gluren. 
 
Dankzij de mondmaskers, CST, ontsmetten van de handen, geleide 
toegang tot de zaal, vaste plaatsen, … slaagden wij er samen met 
onze ouderraad in om er een succes van te maken. 
 
Uiteraard weten wij dat er heel wat grootouders het zekere voor het 
onzekere namen en ervoor kozen om dit grootouderfeest aan zich 
voorbij te laten gaan. Om die reden hebben wij een poging 
ondernomen om het optreden eens te filmen. Dit was onze allereerste 
keer en we gebruikten daartoe 2 opstellingen. 
Langs deze weg willen we dan ook Hugo Lefèvre heel erg bedanken 
voor de vele inspanningen die hij hiertoe leverde. De opname kan 
gedurende 5 dagen gedownload worden via deze link. 
 
DUS… bent u er niet in geslaagd om een plaatsje te reserveren maar 
wenst u toch nog uw kleinkind even aan het werk te zien? Of wenst u 
nog even na te genieten van het optreden, dan kan dat door voor 
zaterdag 4 december bovenstaande link te downloaden. 

Opgelet de link is meer dan 3 gigabyte groot en vraagt wel even de tijd om binnen te komen. (We raden aan het 
niet op uw GSM te downloaden en zeker even te kijken of u met het WiFinetwerk verbonden bent.) 
 
Wij hopen zo elk van onze grootouders te hebben kunnen bereiken. 
 
 
Langs deze weg willen wij ook onze ouderraad, de juffen en de 
begeleiding vanuit GC De Kluize nog eens in de verf zetten voor 
hun vele inspanningen om er samen een succes te hebben van 
gemaakt! 
  
 
 
  

https://www.transferxl.com/download/08jXVqMtjbcVqB
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WAT BRENGT DECEMBER ONS: 
 

NOG 2 KEER SLAPEN TOT SINTERKLAAS KOMT …! 
 

Hij komt, hij komt, … dat heeft hij ons al verzekerd. 
 
Op donderdag 2 december is het zo ver… Sinterklaas bezoekt opnieuw onze school.  
Met inachtneming van alle Covid-maatregelen slagen wij er opnieuw in om het kinderfeest 
te laten plaatsvinden. 
 
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. 
 
ü De Sint zal enkel de hoofdschool bezoeken. 

Alle leerlingen van het Westhoekschooltje verzamelen daarom ten 
laatste om 8u25 op de hoofdschool. 

ü Er worden dit jaar geen klasbezoeken gedaan. De Sint zal elke klas apart, 
COVID-19- veilig, ontvangen in de polyvalente zaal die perfect 
geventileerd wordt en waar de Sint  steeds op anderhalve meter afstand kan blijven. 
Al onze klassen zullen dus een privégesprek kunnen aangaan met de Sint. 

ü Als de Sint geschenkjes bij heeft zullen deze door de leerkrachten verdeeld worden. 
ü Zorg er a.u.b. voor dat ALLE kinderen voor 8.25u op school aanwezig 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! 
 

Er worden, om te kunnen voldoen aan de COVID-19-veiligheidsmaatregelen, 
GEEN TOESCHOUWERS toegelaten 

 
 
 

Heeft u de unieke mondmaskers van de ouderraad al? 
 
Vorig schooljaar organiseerde de ouderraad een éénmalige verkoop van mondmaskers… Althans dat was toch de 
bedoeling… Aangezien Covid ook vandaag nog ons leven beheerst en omdat we allen verplicht worden een neus-
mondmasker te blijven dragen, wil de ouderraad nog even hun mondmaskers onder de aandacht brengen. 
Via deze link kan u er meteen bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://forms.gle/uNisM4YULkh1nYGZ8
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BAM-SPORTDAG - 2de leerjaar - vrijdag 3 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 8 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 izamelacties 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 DECEMBER 
 
2/12/2013 Jacob 3LB 18/12/2018 Eloïse 1KA 
2/12/2013 Nyana 3LB 18/12/2016 Amélie 3KA 
3/12/2016 Oscar 3KW 18/12/2016 Fem 3KA 
3/12/2012 Lennert 3LA 18/12/2012 Achilles 4LA 
8/12/2018 Robin 1KA 20/12/2012 Janne 6LA 
8/12/2015 Lars 1LB 22/12/1979 juf Els DB 1KA 
8/12/2010 Julia 6LA 22/12/2015 Tristan 1LB 
9/12/2017 Lara 2KW 23/12/2017 Finn 2KA 
9/12/1977 juf Els M 2-3KW 23/12/2012 Elena 4LA 
11/12/2014 Alex 2LB 26/12/2011 Senne 5LB 
11/12/2013 Jasmijn 3LB 28/12/2017 Emiel 2KA 
12/12/2015 Isaac 1L 29/12/2017 Ezra 2KW 
13/12/1995 juf Liezl 3LB 29/12/2009 Emilio 6LA 
14/12/2010 Miel 6LA 29/12/1963 Carline refter/opvang 
17/12/1974 Juf Sylvie 4LA 30/12/1970 juf An  6LA 
      
 

Op 17 december vieren wij onze jarigen van december. 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• ...de ouderraad een stockverkoop organiseert van onze unieke mondmaskers. 
Bestellen kan nog steeds via volgende link: https://forms.gle/uNisM4YULkh1nYGZ8  
 

• …we op dinsdag 16 november, geheel coronaproof, het grootouderfeest hebben mogen organiseren. Met 
als thema ‘De knuffelkoningin’, gaven onze kleuters het beste van zichzelf. Nadat de grootouders door de 
ouderraad werden verwend met koffie en overheerlijk gebak, mochten ze nadien plaatsnemen in de 
theaterzaal van GC De Kluize om hun kleine kapoenen te zien stralen op het grote podium. Dankjewel 
aan alle helpende handen.  
 

• …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 

 
 
 
 
 
 

Menu warme maaltijden december 
 
 
 
 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

2/12/21 preisoep donutburger - herfstslaatje - frietjes 
3/12/21 wortelsoep grillstammetje - witte kool - aardappelen 

   
6/12/21 knolseldersoep pasta bolognese - balletjes - brunoise groentjes 
7/12/21 kippenvelouté vleesbrood - spruiten - aardappelen 
9/12/21 tomaten-groentensoep vol au vent van kip - slaslingertjes - frietjes 
10/12/21 aspergesoep vis - gestoofde prei  - puree 

   
13/12/21 boerengroentesoep kippenworst ajuinsaus - gestoofde boontjes - aardappelen 
14/12/21 kervelsoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - puree 
16/21/21 bloemkoolsoep varkenstoverij - geraspte worteltjes - frietjes 
17/12/21 uienvelouté gyros met groenten rijst 

   
20/12/21 courgettesoep macaroni ham en kaas 
21/12/21 pompoensoep kipkerstburger met veenbessensaus - groentekrans - aardappelen 
23/12/21 tomatensoep Toscaanse feestballetjes - appelmoes – rosti-aardappelen 
24/12/21  school uit om 12 uur 

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

https://forms.gle/uNisM4YULkh1nYGZ8
https://forms.gle/uNisM4YULkh1nYGZ8
http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke
https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke
http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
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Familienieuws 
 

 
Lisette De Maertelaere, moeder van Carine 
(opvangdame) 
 
Ingrid De Paepe, grootmoeder van juf Sara (5LB) 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Donderdag 2 december  
Sinterklaasfeest 

 

Vrijdag 3 december  
K(l)aas- en wijn (afhaal) 

 

Woensdag 8 december 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

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 

 

DECEMBER 2021 
1  
2 • Sinterklaasfeest 

3 • BAM-sportvoormiddag - 2de leerjaar 
• K(l)aas- en wijn (afhaal tussen 17u - 19u) 

4  
5  
6  
7  
8 Pedagogische studiedag - geen school 
9 • Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
10  
11  
12  

13 • 6de leerjaar naar het secundaire – 
Scheppers (onder voorbehoud) 

14 
• 4de leerjaar: CLB - medisch consult op 

school 
• 6de leerjaar naar het secundaire – OLVC 

Zottegem (staat voorlopig on-hold) 
15  
16  
17 • Viering van de jarigen 
18  
19  

20 
• Integratiemoment met inachtneming van 

de Covid-maatregelen: 1ste leerjaar volgt 
het Kerstspel van de 3de kleuterklas 
Westhoek. 

21 • De winter begint 

22 • Kindergemeenteraad Oosterzele 
vergadering 2 

23 
• Zwemmen voor het 4de, 5de en 6de leerjaar 
• Kerstviering kleuters 
• Rapport 2 + attituderapport + kindrapport 

24 

• De school sluit om 12.00u. er is in de 
namiddag geen opvang voorzien. 
Wij wensen iedereen een gezellige, 
gezonde en fijne kerstavond en 
kerstvakantie toe. 

25  
26  

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. 


