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Groot bezoek van Sinterklaas  en zijn
roetpieten op onze school ! 

6 december  



Kerstmarkt 16 december 

Eindelijk was het nog eens zover....  We konden terug samenkomen
tijdens onze kerstmarkt! Er was veel lekkers om te eten en te drinken.
De ouders lieten hun beste kookkunsten zien: lekkere soep en heerlijke
zoete hapjes bij de Marokkaanse thee. Ook de versiering werd verzorgd
door een mama van de school. Bedankt voor al jullie hulp! In de buurt
konden we de mooie lichtjes bewonderen tijdens de lichtjesstoet.  De
deuren van de nieuwe gebouwen stonden open om eens een kijkje te
nemen. 



Kerstviering 21 december 

We vieren Kerstmis met de hele school samen in de kerk. We luisterden
naar het verhaal van het kerstboompje. Alle leeftijden hebben ook hun
steentje bijgedragen aan deze mooie viering. De jongste kleuters
dansten met slingers, de oudste kleuters en 1ste graad zongen samen
een liedje, de 2de graad lazen een tekstje en versierden het kleine
kerstboompje, de 3de graad zorgden voor de sfeer met hun
kerstkoorrepertoire. Samen luisteren, kijken en genieten! 



Uitstappen met de klas: 

 kleuters: de verhalenkat   Ook dit jaar mochten onze kleuters nog eens
genieten van een voorstelling van de
Verhalenkat: ‘Felix zoekt geluk’.
Steeds dompelen ze de kleuters helemaal
onder in de mysterieuze wereld van fantasie
en muziek. Kleuters worden helemaal
meegenomen in het verhaal waar er ook
plek is om mee te doen en te bewegen. 
Na de voorstelling zijn dit enkele uitspraken
van de kleuters:
- Meedoen met de schaar.
- Regen maken met de regenbuis vond ik
leuk.
- Dansen.
-Grappig en gekke dingen.                         
- Lachen, dansen en grappig.
- Moest verdrietig spelen.
- draaien en dansen met mijn rok op de
muziek.
- Fopjes met de regen.
Het was weer heel fijn voor klein, maar ook
voor groot.

  



 kleuters: kleutermenu sport 

Via het kleutermenu konden onze kleuters 5 weken lang leuke spelletjes/turnlesjes gaan spelen met
meester Filip van ‘sportwerk’. 

De vissen, schildpadden, muizen en kikkers vonden het héél fijn.



 3de graad : technotrailer op bezoek   

Het 5de en 6de leerjaar werden een hele dag ondergedompeld in de wereld
van de technologie. Tijdens de dag hadden zij 4 workshops. 
1) doorschuifsysteem van opdrachten in de trailer 
2) sphero-bollen  programeren die door een doolhof rollen
3) dobbelsteen maken 
4) elektrischestroomkringen maken, materialen uit de bouw uittesten,
stopmotion filmpje maken  
Ze hebben superveel geleerd!

 



De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar zijn altijd al benieuwd geweest waar
Sinterklaas logeert. En waar de Pieten zich zoal allemaal mee bezighouden. Ze 

 hebben dan ook een bezoekje gebracht aan het Sinterklaaskasteel in
Antwerpen en ontdekten samen met de Hoofdpiet en de andere Pieten alle

kamers.
 Nadien konden de kinderen zich nog amuseren op het pietenparcours dat

opgesteld stond op het voorplein.
 

 1ste graad: bezoek aan het sinterklaaskasteel  

Uitspraken uit de klas: 
Thilde, Assiya, Nina,

Amanda en Sophia: “Wij
vonden de discokamer van

de pieten heel cool, mooi en
grappig!”

Youssef: “Het gouden bad
van Sinterklaas was mooi.”
Nassim: “Toen we mochten

buitenspelen, heb ik het
pietenparcours gedaan en in

de zandbak gespeeld.”
Bente: “De Sint zijn

slaapkamer was zo mooi en
zijn bureau ook.”

Celine: “Ik vind Sinterklaas
mooi.”

 



 2A: bezoek aan het chocolade museum 



Wist je dat!  

Je nog steeds stickers kan sparen 
 als je een fluo-vest en/of fietshelm

draagt! 
 
 
 
 

Je nog steeds batterijen kan
binnenbrengen op het secretariaat!  

 
 
 
 

We haalden met de
kerstknutsels van de lagere

school 250 euro op ten
voordele van de warmste

week! 
Bedankt!
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