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Hij komt, hij komt …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluo-actie 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief december 2018 

Smeulend vuur gaat weer 
branden, 
vonken slaan gensters 
weinig in aantal 
klein in grootte 
sterk in kracht 
doen ze nieuw leven 
ontstaan. 
Licht toelaten 
licht aansteken 
om hoop te geven 
en leven te delen, 
dat is advent 
 
Kathleen Boedt 
 
 

Zichtbaarheid in het verkeer is momenteel een hot item! Zelfs in het journaal 
werd erover gesproken en onze weerman, Frank Deboosere, trok zelfs naar 
enkele (middelbare) scholen om daar de jongeren ervan te overtuigen van 
het belang goed gezien te worden! 

Wij doen daarom zeker verder met het aanmoedigen van onze leerlingen 
om steeds de fluo-jas te dragen en wie met de fiets komt, er attent op te 
maken dat ook zij goed gezien moeten zijn en een helm moeten dragen. 

Bij ons eerste beloningsmoment vielen 5 klassen in de prijzen! Op 30 
november vielen alle klassen in de prijzen! Elk kind kreeg 3 spaakreflectoren. 
Alle prijzen worden ons telkens aangeboden door ons oudercomité! Van 
harte dank hiervoor!!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ketnet Koekenbak 
 
Dit jaar doet onze school voor de tweede keer terug mee met de actie van Ketnet, 
namelijk de Ketnet Koekenbak. Tussen 7 en 24 december laten we de temperaturen in 
onze klassen de pan uitswingen en zullen er volop koekjes gebakken worden ten 
voordele van het goede doel. Onze school koos voor het Kinderkankerfonds.  
De koekjes zullen op donderdag, 20 december aan de schoolpoort verkocht worden. 
 

Rapporten en leerlingenbespreking 
 
Op donderdag 20 december vanaf 16u. worden de ouders van de leerlingen van de lagere school verwacht 
op het oudercontact. De leerresultaten en de werk- en leefhoudingen worden er door de klastitularis 
toegelicht. Uurregeling volgt. 
Ook de ouders van de kleuters krijgen dit jaar opnieuw de kans om een gesprek te hebben met de kleuterjuf 
over de evolutie van hun kind. De gesprekken voor de kleuters gaan voor alle klassen door tijdens de maand 
januari. Datum en tijdstip worden door de juf zelf aan u doorgegeven. 
 

KERSTMARKT op zaterdag, 22 december vanaf 17 u 
 
Over enkele weken is het Kerstmis.  
Ook dit jaar organiseert het oudercomité, in samenwerking met de school, een gezellige 
kerstmarkt. 
 
Deze vindt plaats deels in de Ginstezaal, deels buiten. Het wordt vast en zeker een gezellig 
gebeuren. Iedereen alvast van harte welkom! Breng gerust vrienden en familie mee! 

Ziek en toch naar school 
• Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen 

en jongeren die tijdelijk niet naar school 
kunnen, toch mee in de klas zitten van 
thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en 
blijven ze hun vrienden zien. 

• Bednet verbindt het zieke kind live via 
internet met zijn of haar eigen klas: de 
klas ziet de Bednetter op het 
computerscherm achteraan in de klas. 
Via een camera die het kind van thuis 
kan besturen kan het kind de lessen 
volgen en/of met zijn klasgenoten 
praten. 

Als school krijgen we de kans om mee te doen 
met de boekenverkoopactie van uitgeverij De 
Eenhoorn ten voordele van Bednet. De prijs per 
boek bedraagt 5 euro. Per verkocht boek 
schenkt de Eenhoorn 1,50 euro aan Bednet. 

Er zijn boeken voor alle leeftijden en die zullen 
ter inzage liggen bij de afhaling van het rapport 

op donderdag 20 december 2018 of op de 
kerstmarkt op 22 december 2018. Je mag ook 

de bestelling op voorhand doorgeven. De 
actieboeken vinden jullie terug op 

https://www.eenhoorn.be/nl/dewarmsteweek . 
Een bestelstrookje kan je vragen in het 

secretariaat of vind je in het boekenstandje. 
Hartelijk dank voor jullie steun! 

 

Niets is zo leuk als voorgelezen worden. Het prikkelt 
bovendien de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel 
en bezorgt kinderen veel plezier. 

Elke dag voorlezen loont, dat is wel duidelijk. Maar 
natuurlijk is het leuk om tijdens de jaarlijkse 
Voorleesweek, die liep van 17 tot 25 november, 
nog een extra inspanning te doen. 

Daarom gingen de leerlingen van het zesde 
leerjaar tijdens het kwartierlezen gaan voorlezen 
voor de kleutertjes. Hierbij enkele sfeerbeelden. 

 

Warmste week Voorleesmomentjes  
 



Sportsprokkels 
 
Interscolair voetbaltoernooi 
 
Met het 6de leerjaar trokken we naar het Kraaienhof in Sint-Baafs-Vijve 
voor het jaarlijks voetbaltoernooi.  We vonden het héél leuk en we kregen 
veel de bal.  Niet iedereen kan goed voetballen maar toch vonden we 
het tof! 
We zaten in gemengde groepjes en daardoor leerden we nieuwe 
kinderen van de andere scholen kennen.  Het was héél koud maar door 
het voetballen kregen we lekker warm. 
Het was een leuke voormiddag! 
Groetjes van het 6de leerjaar 
 

Winnaar van West-Vlaanderen 
 
Op 25 september namen wij deel aan de foto-actie van de interscolaire veldloop . De inzending van onze 
school werd door de jury uitverkoren en dus zijn we héél blij dat we binnenkort een prijzenpakket in ontvangst 
mogen nemen! Wat het wordt, is ook voor ons nog een verrassing… 
 

Belgisch Kampioen 
 
Warre Baert (5de lj) is reeds lid van de badmintonclub BCO sinds het eerste leerjaar. Hij 
won al veel wedstrijden en heeft duidelijk talent! 
Op 17 en 18 november mocht hij deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap 
Badminton te Luik  en behaalde er de eerste prijs! Om terecht trots op te zijn! Dikke 
proficiat, Warre!!! 
 

Fietswandeling met de politie langs enkele kruispunten in Oostrozebeke 
 
 
 
 
Kalender december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kalender December 

 


