
 

 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  november 2019 

 
 
Beste ouders en kinderen,  
 
Dit is de kalender voor de maand december: 

Maandag 2 Bib bezoek 

Dinsdag 3 2de en 3de kleuterklas gaan op bezoek naar het sinterklaaskasteel. 
19u Infoavond sneeuwschool voor ouders van het 6de leerjaar 

Woensdag 4 Sinterklaas en zijn pieten op bezoek in de school. 

Donderdag5 4de ljr gaat naar Hasselt 

Vrijdag 6 Pedagogische studiedag : geen school voor de kinderen 

Maandag 9 Vanaf vandaag kunnen de kleuterouders nieuwjaarsbrieven bestellen, ze 
krijgen hiervoor een brief mee. 

Dinsdag 10 13u Leerlingen raad –  20u vergadering oudercomité 

Donderdag 12 Zwemmen 1-2-3 

Maandag 16 Bib bezoek 

Woensdag 18 Meespeeluurtje in de peuterklas voor nieuwe kleutertjes en hun ouders. 

Donderdag 19 Rapport uitdelen - Kersthappening  

Vrijdag 20 4de-5de en 6de gaan schaatsen – 
Kerstfeestjes in de kleuterklas  
Om 13u30  vieren we de jarigen van december in de lagere school. 

 Kerstvakantie van 21 december t.e.m. 5 januari 2020 

 
 
De kersthappening van 19 december start om 15u00 en gaat door op de speelplaats van de 
lagere school.  De kleuters mogen met hun ouders komen kijken naar de leerlingen van de 
lagere school  en samen  dansen op Jingle Bells. Het oudercomité en de leerkrachten  zorgen 
voor een gezellige kerstsfeer met gluhwein en lekkere hapjes. De kinderen mogen iets roods 
aandoen. 
De kleutertjes die niet om 15u werden opgehaald blijven tot 15u30 bij hun juf. 
 Er is geen oudercontact voorzien maar de kersthappening  is wel een informeel moment 
om eens te praten met de leerkrachten en het trimester af te sluiten in een ontspannen 
sfeer. Van harte welkom! 
 
Vrijdag 20 december gaan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar  schaatsen in het 
park. Ze brengen handschoenen en eventuele reservekledij mee. Deze uitstap kost €4 en 
wordt verrekend op de schoolrekening. Ze gaan er met de fiets naartoe. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
We vieren verloren maandag op maandag 13 januari. Volgens een jarenlange traditie 
verkopen we appelbollen en worstenbroden. Het formulier om te kunnen bestellen wordt 
16 december bezorgd. 
 
De fluo actie loopt goed. Momenteel komt  75% van de leerlingen te voet of met de fiets 
naar school. Op de autoluwe schooldagen staan de leerlingen van de leerlingenraad  ’s 
morgens aan de poort om de anderen aan te moedigen. Blijven volhouden en we hopen dit 
aantal nog te verbeteren! 
 
In onze school is er een werkgroep “gezondheidsbeleid”. Gedurende het eerste trimester 
werd wekelijks een nieuwe “beweging van de week “aangeleerd. In het tweede trimester 
verleggen we de focus op gezonde voeding.  
 
In de refter zijn we gestart met warme dranken. Vanuit  personeelsoverleg werd beslist om 
geen aikinoedels meer toe te laten. Dit is al een warme maaltijd en geen drank. Aiki noedels 
geven ontzettend veel afval en lastige opruim qua etensresten, vandaar deze beslissing. 
 
Het oudercomité heeft beslist om te starten met 
TROOPER. Dit is een tool waarbij ouders die online 
kopen “en het  wensen “een gift kunnen doen aan 
het oudercomité. Let op : ze hoeven hier niets extra 
voor te betalen. Het oudercomité genereert zo 
financiële middelen die  op hun beurt weer aan de 
school te gegeven worden. 
Alles wat u moet doen is u aanmelden bij Trooper en 
het oudercomité aanklikken voor steun.  
 
STAPPENPLAN : 
Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! 
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je het 
oudercomité gratis steunt met je online aankopen, zonder één € meer te betalen. 
Hoe werkt Trooper ? 
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/Www.trooper.be/oudercomitedekaart) 
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen. 
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 
4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van 
€100. 
 
 

http://www.trooper.be/oudercomitedekaart


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via www.trooper.be/Www.trooper.be/oudercomitedekaart kan je heel wat meer kopen 
dan wafels. 
Shop bij meer dan 300 webshops: 
1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 
2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...) 
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs...) 
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano....) 
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...) enz… 
 
Heb je nog iets nodig? Koop dit al eens via 
www.Trooper.be/Www.trooper.be/oudercomitedekaart. Dan weet je al hoe het moet. 
Like , zeker ook de Trooperpagina op Facebook, dan blijf je op de hoogte van al het nieuws. 
Alvast bedankt. 
 
De directeur van de lagere school participeerde de voorbije zomervakantie in een  
onderwijsproject in Tanzania. Na deze ervaring wil ze de komende maanden een 
inzamelactie van nog bruikbare schoenen voor kinderen en volwassenen sparen en 
opsturen. Wil u hierbij helpen, dan mag u schoenen die te klein, maar nog draagbaar zijn, 
bezorgen in de inkomhal van de school. De mensen ginder zullen daar héél blij mee zijn.  
Interesse voor de school kijk eens op Ikirwaschool.org  Hartelijk dank! 
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Ann Eeman en Veerle Govaerts, directie 
Ben Van Tichelen, oudercomité 
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