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Verkeer op school medaille 

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-
medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor 
verkeers- en mobiliteitseducatie.  

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste 

plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. 

Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn 

immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte 

aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere 

resultaten oplevert dan louter theorielessen in de 

klas.  

Sint op school 

De sint werd bij ons op school verwacht met de helikopter, maar 

door de slechte weersomstandigheden en een verstrooide piet, 
landde de sint op de verkeerde plaats. De kinderen gingen hem 
tegemoet naar het plein achter de school 
 

 
Een nieuw jaar. 

Nieuwe wensen worden 
uitgesproken. 

Nieuwe hoop wordt geboren. 
 

Laat de hoop 
als een rode draad 
je dagen kleuren. 

 
Laat de hoop, 

ondanks veel wanhoop, 

dat schemerlichtje zijn 
dat je verder doet gaan. 

 
Laat de hoop 
je doen reiken 

naar wat misschien nooit 
bereikbaar is, 

maar wel mee je leven zin 
geeft. 

 
Laat de hoop 

je doen wenen en lachen, 
strijden en rusten, 

liefhebben en bidden. 
 

Laten we hopen. 
 

Wij wensen jullie bij het begin 
van dit nieuwe jaar heel 

veel hoop toe. 
Dat jullie heel veel lachende 
gezichten mogen ontmoeten 

en dat je zelf heel vaak zo’n 
lach aan anderen kan en wil 

schenken. 
Dan geef je hoop door. 

 
Een hoopvol 2020! 

 

Nieuwsbrief januari 2020 
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Ook dit jaar verwende de sint de kinderen met hele mooie cadeautjes. Een extra woordje 
van dank aan het feestcomité van De Ginste die de sint hierbij hielp!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmste Week: Koekjesverkoop t.v.v. Spierziekten vlaanderen – 

Opbrengst: €480 – Dank aan al wie steunde!!! Dank aan alle 

leerlingen en juffen voor het bakken van de wafeltjes! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Kalender januari 

 

 


