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VOORWOORD
Beste ouder(s),
de Kerstvakantie begint zoals u weet een weekje vroeger.
Hopelijk helpt dit ‘afkoelingsweekje’ om de corona-cijfers de goede
richting te doen uit gaan.
Ook op school is het de laatste weken nog duidelijker geworden dat
corona na bijna 2 jaar nog steeds niet uit ons leven is.
We snakken met z’n allen naar de terugkeer naar het ‘normale’ leven.
En ik vrees dat we dit alleen maar lukt door ons aan de richtlijnen en
maatregelen te houden.
En zowel onze kleuters en leerlingen, de personeelsleden én de ouders
hebben zich daar echt heel voorbeeldig aan gehouden.
PROFICIAT daarvoor en vooral DANK !!
Het eerste trimester zit er dus op… en voor de leerlingen van het lager is
ook de proevenperiode ongeveer voorbij. Sommige klassen moeten door
omstandigheden wel nog wel enkele proefjes inhalen na de kerstvakantie.
Het kerstrapport komt op vrijdag 14 januari.
Na de kerstvakantie verandert er op school wel het een en ander, vooral
in verband met het personeel. Verder in deze nieuwsbrief leest u er meer
over.
In de nieuwsbrief vindt u nog heel wat andere informatie, de kalender,
aankondigingen, … maar zoals steeds voor een vakantieperiode zijn er
ook artikels uit de klassen.
In die artikels blikken we terug op de klaswerking in de voorbije weken.
Weliswaar waren er weinig (of geen) uitstappen of bezoeken , maar toch
valt er van alles te vertellen over wat de kinderen in de klas beleefd
hebben.
Deze artikels vindt u in het 2de deel van deze nieuwsbrief.
U weet het, heeft u vragen of opmerkingen, dan kan u steeds bij ons
terecht.
En neem zeker geregeld een kijkje op de klas- en schoolwebsites.
Veel leesgenot en aan ieder van u:

EEN ZALIG KERSTFEEST
en EEN GELUKKIG NIEUWJAAR !!
En geniet (toch een beetje) van de eindejaarsfeesten !
Directie en leerkrachten
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CORONA-UPDATE
De laatste weken kregen ook wij te maken met heel wat afwezigheden
als gevolg van quarantaine en corona-besmettingen.
Al bij al viel het echter goed mee… we moesten geen klassen sluiten en
voor de afwezigen proberen de leraren bij terugkeer (en ook na de kerstvakantie) de leerstof zo goed mogelijk in te halen. Dank daarvoor !!
TOCH EEN BELANGRIJKE OPROEP VOOR NA DE KERSTVAKANTIE:
 Blijf waakzaam en voorzichtig !!
 Houd je aan de richtlijnen en maatregelen.
 Ben je ziek, dan blijf je thuis !
BELANGRIJK: De activiteiten en planningen verder in deze
nieuwsbrief zijn sowieso onder voorbehoud !!

WIJZIGINGEN PERSONEEL
Op 1 januari gaat Juf Annemie met pensioen en op 1 januari start
meester Frederik halftijds in een “meelooptraject”.
Hij wordt halftijds vrij geroosterd om de vele facetten van het directeurschap te leren kennen en onder de knie te krijgen.
Hij is nog geen directeur, maar hij is als het ware ‘op
stage’.
Daarnaast zal hij halftijds juf Annemie vervangen in het
2de leerjaar van Kerkhove.
Juf Hannah verandert ook van opdracht: zij neemt
vanaf 1 januari de 3de graad in Kerkhove over.
In het 4de leerjaar van Kerkhove (+ een aantal uren in
het 1ste en in de zorg) wordt zij vervangen door juf Lien.
Lien De Temmerman is nieuw op onze school.
We zijn er zeker van dat je dit goed zal doen !
Welkom in ons team en op onze school !
Concreet: vanaf 1 januari tot einde schooljaar:
AFDELING KERKHOVE
Liselot Vanoverberghe
1ste en 2de leerjaar
Lien De Temmerman
de
2 leerjaar
Frederik Deroose
de
de
3 en 4 leerjaar
Emmanuelle Colle
de
4 leerjaar (+ ambulant…)
Lien De Temmerman
de
de
5 en 6 leerjaar
Hannah Baert
In onze afdeling Outrijve verandert er niets.
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DANK juf ANNEMIE
Na een lange carrière neemt juf Annemie nu
afscheid van onze school. Ze mag immers
vanaf 1 januari genieten van haar rustpensioen.
Juf Annemie had de laatste jaren halftijds het
2de leerjaar van onze afdeling Kerkhove onder
haar hoede.
Ze heeft aan heel veel kinderen les gegeven
met veel geduld en liefde.
Maar ze was niet alleen voor de kinderen een
zorgzame juf, ook de collega’s konden steeds
bij haar terecht.
Juf Annemie, geniet van je pensioen !
Wij zullen je allen héél hard missen.
DANK JE WEL, voor die vele jaren inzet voor onze school !
Een echt ‘groots’ afscheid konden we je (nog) niet geven, maar
dat heb je nog te goed !!

OPROEP:

Omdat we door de vervroegde kerstvakantie nog geen echt afscheid van
juf Annemie konden nemen, vragen we aan alle kinderen (en hun ouders)
om een kerst- (en bedankings-)kaartje te sturen naar juf Annemie.

KERSTRAPPORT
Door de extra-week kerstvakantie en door een
aantal afwezigen was het niet voor elke klas
haalbaar om alle proeven nog voor de vakantie af
te nemen of te verbeteren. (De klasleraren communiceerden hierover.)
Daarom beslisten we om het Kerstrapport pas na de vakantie mee te
geven: op vrijdag 14 januari.
Terzelfdertijd krijgt u ook de proeven mee (als die nog niet meegingen
naar huis).
Het rapport bestaat uit 3 delen:
 Het SOCIAAL MAANDRAPPORT van december
 Het PUNTENRAPPORT (taal, wiskunde, …)
 Het BEWEGINGSRAPPORT
Let op: géén MUZISCH RAPPORT dit keer: in onze nieuwe methode
muzische vorming wordt er na elk thema geëvalueerd, ook met de
kinderen. Deze evaluaties gaan na het thema mee naar huis.
6

MAANDMENU

VERJAARDAGEN
Afdeling Outrijve
dag
3
3
10
15
18
19
25
26
28
28
29

naam
Camille
Igor
Ylliano
Arne
Alies
Benjamin
Thibaut
Mosa
Eléanore
Wout
Julie

Afdeling Kerkhove
Maand
klas
4de
lj
de
4 lj
1ste kl
6de lj
4de lj
1ste lj
2de lj
1ste kl
3de lj
5de lj
5de lj

januari
dag naam
10 Maily
12 Fran
29 Linde

5
26

klas
6de lj
1ste kl
4de lj

Personeel
Juf Channa
Juf Liselot
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KALENDER 2

de

trimester

a) SPORTNAMIDDAGEN (dinsdagnamiddag)

Met de 2 afdelingen samen naar sporthal Ter Muncken (Avelgem)
11-01
18-01
25-01
1-02

1ste graad
2de graad
3de graad
1ste kl

8-02
15-02
22-02
8-03

2de-3de kl
1ste graad
2de graad
3de graad

15-03
22-03
29-03

2de-3de kl
1ste kl
1ste graad

b) KLEUTERZWEMMEN (op dinsdag: 10.25-11.15):
Outrijve
Kerkhove

11/01
25/01

8/02
22/02

15/03
29/03

c) ZWEMMEN LAGER: (op donderdag):
2de
trim
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02
17/02
24/02
03/03
10/03
17/03
24/03
31/03
07/04

3de
3de
3de
3de

3de
3de

Voormiddag
Namiddag
Afdeling Kerkhove
Afdeling Outrijve
de
ste
de
graad
2 graad
1
graad
3 graad
2de graad
3de graad
1ste graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
1ste graad
1ste graad
3de graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
2de graad
de
de
2 graad
3 graad
1ste graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
2de graad
krokusvakantie
3de graad
1ste graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
1ste graad
1ste graad
3de graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
2de graad
Paasvakantie

d) OUDERCONTACTEN

Op woensdag 23 en/of donderdag 24 februari 2022 nodigen we de
ouders uit voor een oudercontact met de leraar.
Meer info volgt later via een aparte brief.

e) MEDISCH SCHOOLTOEZICHT:
Ou
Ke
1 lj
Medisch consult
14-02 VM
18-01 VM School
ste
de
1 + 5 lj Vaccinatie *
17-02 VM
18-01 NM School
de
6 lj
Medisch consult
08-02 VM
/
VCLB
* Vaccinatie: dit zijn de normale vaccinaties… NIET de corona-vaccins !
ste
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KALENDER JANUARI
Z

1

Z

2

M

3

D

4

W

5

D

6

V

7

Z

8

Z

9

Nieuwjaar
Week 1
KERSTVAKANTIE

M

10 Start 2de trimester

D

11 Kleuterzwemmen Ou / Sportnamiddag 1ste graad

W

12

D

13 Zwemmen (VM+NM))

V

14

Z

15

Z

16

M

17

D

18 Sport-nm 2° graad / Medisch consult 1s° lj Ke / Vaccinaties 1°+5° lj Ke

W

19

D

20 Zwemmen (NM)

V

21

Z

22

Z

23

M

24

D

25 Kleuterzwemmen Ke / Sportnamiddag 3de graad

W

26

D

27 Zwemmen (VM+NM))

V

28

Z

29

Z

30

M

31

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5
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NU AL NOTEREN…

DIKKE TRUIENDAG
17 februari

VLAAMSE WEEK
TEGEN PESTEN
18-25 februari

VERBOUWINGEN
CORONA heeft ook een belangrijke invloed op onze
Verbouwplannen !

VENTILATIE

van lokalen wordt één van de
belangrijkste opdrachten (en ‘oplossingen’) tegen corona.
1) In elk lokaal komt er een CO2-meter. Hierbij houden we de luchtkwaliteit constant in het oog.
Tot nu werd de lucht in elke klas een tijdlang met een paar CO2meters gecontroleerd om zo een risico-analyse op te stellen.
Vanaf januari wordt de lucht dus in elk lokaal en op elk moment in
de gaten gehouden.
2) Daarnaast zijn we volop plannen aan het maken om de klassen van
een degelijk ventilatie-systeem te voorzien.
Geen eenvoudige klus en zeker niet goedkoop…. Maar we vinden
goede lucht (ook na corona) erg belangrijk ! (P.S. in het
kloostergebouw van Outrijve is er reeds ventilatie !)
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ACTIVITEITEN met ouderraad
OUDERRAAD OUTRIJVE

OUDERRAAD KERKHOVE

Meer info volgt !!
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DEEL 2:
KLASARTIKELS

Afdeling Outrijve

12

Peuter-1

ste

kleuter

Oh baby it’s cold outside! Zeg wel… De eerste smeltende sneeuw hebben
we al gehad.
Maar wat is het een leuke periode en vooral warme periode van het jaar.
De magische Sinterklaastijd! We hebben onze schoen gezet in ruil kregen
we heel wat nic nacjes en niet te vergeten cadeautjes!
We hebben een stoomboot gemaakt, we hebben ons verkleed!
En niet te vergeten…we hebben heel veel gespeeld met het nieuwe
speelgoed van de Sint! Hij bracht ons poppen, prentenboeken,
spelletjes,… alles wat we gevraagd hebben, kregen we. Of toch bijna
alles. Tot volgend jaar Sinterklaas en Piet!

We sluiten het jaar af met het thema Kerstmis.
We genieten van het gezellig samenzijn waarbij samen spelen, samen
delen centraal staan. Een weekje vroeger zetten we dit jaar de
kerstvakantie in, hou jullie goed en draag zorg voor elkaar!
Zo kunnen we er in januari weer tegenaan!
Feliz Navidad!
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de

2 -3

de

kleuter

Na de herfstvakantie werkten wij even ‘zonder thema’.
Wij hadden dan ook de tijd om een attentie te maken voor onze oma’s en
opa’s.
We gingen met brooddeeg aan de slag … we boetseerden eigenlijk
onszelf. Hopelijk waren de grootouders blij met deze verrassing.
Daarna werden het weer spannende tijden : Sinterklaas en zwarte Piet
waren weer in het land.
In de klas stond alles in het teken van de Sint. We verkleedden onszelf
als Sinterklaas of zwarte Piet, we leerden een leuk lied, we maakten
leuke knutselwerken …
Sinterklaas bracht ons ook een bezoek. We kregen een mooi cadeau :
een leuk treinspoor mét station!
We hebben er ondertussen al heel veel mee gespeeld.
Wij genoten van een gezellige sfeer in de klas tijdens het thema
‘Kerstmis’.
We versierden zelf onze kerstboom met slingers en heel veel kerstballen.
We maakten het regelmatig stil en staken de kaarsen aan van de
adventskrans …
Het was ook wel wat druk, want door de langere vakantie moesten we
wat sneller doorwerken aan onze nieuwjaarsbrief.
Maar gelukkig raakt alles op tijd af!!
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1

ste

en 2

de

leerjaar

We hebben over bewegen, gezonde voeding en ontspannen geleerd. We
hebben de voedingsdriehoek besproken. We proefden we verschillende
stukken fruit en groenten. Onze smaakpapillen werden op de proef
gesteld en we werden echte proefkampioenen.
Niet veel later was de Sint in het
land. We lazen een prentenboek
over de Sint die vaak snoepte en
alle snoepgoed opat.
Daarom hadden de pieten onze hulp
nodig.
Tijdens een STEM-namiddag
ontworpen we een toren die stevig
en verplaatsbaar was zodat de
pieten chocolade konden
verstoppen in de hoogste kast.
Het was spannend om te zien of de
torens rechtop bleven staan maar
de kinderen hebben goed werk
geleverd.
Om de Sint te verwelkomen,
maakten we echten pietenmutsen
en juichten we voor de Sint.
Alle kinderen zijn braaf geweest en
luisterden goed naar de Sint.
Pakjes werden uitgedeeld en met
veel enthousiasme onthaald.
De Sint bracht allerlei spullen en speelgoed dat we goed zullen kunnen
gebruiken tijdens het hoekenwerk.
Omdat we al zo goed en mooi kunnen schrijven met onze pen, hebben
we ons goed geconcentreerd op onze nieuwjaarbrief.
Benieuwd hoe de brief klinkt?
Luister dan op 1 januari 2022 naar uw kapoen.
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3

de

de

en 4

leerjaar

SMAKELIJK EN FIT
Dit is een thema over voedingsgewoonten en de voedingsdriehoek. Onze
brooddoos namen we onder de loep en we leerden hoe we ze gezonder
kunnen maken. We maakten kennis met eetbare en niet-eetbare
producten. Ook weten we nu dat we reclame met een korrreltje zout
moeten nemen.
Zelfs de houdbaarheidsdatum heeft voor ons geen geheimen meer.
We bereidden ook een heerlijk soepje van seizoensgroenten.

HET ZIT IN DE FAMILIE
We leerden over familieverbanden en maakten kennis met verschillende
gezinsvormen. Ons eigen leven stelden we voor in een levenslijn.
Ook de koninklijke familie aan bod.
Zo werden we super
nieuwsgierig naar de
vorige koningen. In groep
zochten we informatie over
één koning en bedachten
we een manier om deze
voor te stellen aan de klas.

DE KLEURENMAKER
Eerst gingen we op zoek naar kleuren in de
natuur en probeerden ze eruit te halen met
een hamer en een plankje.
Dit lukte wonderwel. Daarna maakten we
kennis met houtskoolkunstwerken en
maakten er zelf ook eentje.
Nadat we leerden over pigmenten, maakten
we eigen kleuren.
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5

de

de

en 6

leerjaar

Ons bedrijfje
We leerden in de wero-lessen hoe bedrijven werken.
Winst, verlies, kosten, grondstoffen,
reclame,... zijn zaken die wij allemaal
leerden.
Met al die kennis in ons achterhoofd
moesten wij een productief bedrijfje
“oprichten”.
Een grote uitdaging, maar ideeën hadden
wij alvast meer dan genoeg!
Dirigeren
Een weenconcert… Kennen jullie dat? Dat is
huilen, maar volgens een vaste partituur!
De dirigenten beslissen zelf wanneer we
luid moeten huilen, hoe we moeten
huilen,... Heel cool! (En stiekem werd er
ook wel wat afgelachen).
Boekpromotie
Boeken lezen is genieten van élke pagina!
En daar willen we elkaar voor motiveren.
Zo gaven wij informatie over een boek,
onze mening en een creatieve verwerking.
Zo werden we met z’n allen geprikkeld om
nog meer te lezen.
Geweldig toch?
Kerstproeven
Voor de 5des is het de eerste keer dat ze een grote examenperiode op
hun boterham krijgen. Dat wil zeggen: plannen, studeren, zweten,
zwoegen,...
Voor de ene al wat stressvoller dan de andere!
Gelukkig zijn er onze 6des die de 5des bijstaan met raad en daad!
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SINTERKLAAS op school
Enkele sfeerbeelden
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ZALIG KERSTFEEST

WE WENSEN JULLIE
EEN KERST VOL VREDE
EN EEN JAAR
ZONDER VERDRIET OF TEGENSLAG.
MOGEN DE DAGEN, WEKEN,
MAANDEN
GEVULD ZIJN
MET LIEFDE
EN EEN LACH.
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KLEURPLAAT
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