
Vriendelijke groeten!  december 2021  

Belangrijke datums  

                               
Woensdag 8 : Geen school 

Maandag 13 : vergadering ouderraad 

Vrijdag 24     : Kerstviering 

                      Namiddag geen school 

Van  

Vrijdag 24 december vanaf 12u. t.e.m. 
Vrijdag 7 januari:  

 Kerstvakantie 

wELKOM in   

Corona op school 

De afgelopen weken en ook deze week werden 
verschillende kinderen in onze school besmet 
met corona.  Op dit moment zijn er nog 5 lagere 
schoolklassen gesloten.  Eén klas is sinds giste-
ren terug opgestart.  We hopen dat er niet te 
veel besmettingen meer bijkomen. 

Wij wensen alle zieke kinderen en alle zieke ou-
ders heel veel beterschap.   

 

 

 

 

De kinderen die wegens quarantaine van thuis uit 
hun schoolwerk doen willen wij een hart onder 
de riem steken.   

De leerkrachten doen hun uiterste best om de 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en 
eventueel leerstof bij te werken.   

Ook verschillende leerkrachten zijn afwezig.  
Op school proberen we alles zo goed als mogelijk 
draaiende te houden.   

Een dikke pluim aan de leerkrachten voor hun 
inzet!  

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen maar we 
blijven er voor gaan! 

Kerstmis vieren! 

Traditioneel vieren wij ook dit jaar     
Kerstmis in onze school. In elke klas 
wordt er ook nog een kerstactiviteit 
georganiseerd. Voor deze activiteit  
factureren wij €2 per kind. 

 

 

 

Omwille van corona zal de samenkomst van 
instapje + van donderdag 23 december niet 
doorgaan. 



Op 5 december is het de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk.  
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers erg bedanken voor hun inzet! 



'Samen over de Drempel' is een speelse en belevende vertaling van 
de Samen Tegen Armoede-campagne van Welzijnszorg voor de lagere school. 
Dit project vertrekt van het leuke en spannende verhaal van Robby en zijn 
vriendjes en brengt zo de campagne op kindermaat in de lagere school klassen. 
ager e vertalen jaarlijks de campagneboodschap van Welzijnszorg voor de lag-
school en doen dit  in samenwerking met Spoor ZES en een groep van vrijwilli-

Lagere schoolproject 2021: Samen over 
de Drempel 

In 'Samen over de Drempel' leren Fatmira en haar vriendjes dat het niet gemak-
kelijk is om een nieuw huis te vinden. En dat er heel wat onrecht aan te pas komt 
bij de huizenjacht. Benieuwd hoe ze dat leren? Dit ontdekken de kinderen in het 
nieuwe Robbyproject.  

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen 
geld geven: het is samenwerken en een stem geven. We zetten in op een we-
derzijdse versterking. Ontdek de meer dan 100 organisaties die Welzijnszorg 
steunt op www.welzijnszorg.be/projecten.  

 



Werken op de speelplaatsen 
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