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Kronkeldiedoe 
Op 29 november kronkelt en duikelt het eerste leerjaar naar, in en rond de sporthal voor een 

geweldig bewegingsparcours. Hoe en wat? Daarover zullen de reacties thuis getuigen! De 

inschrijvingsprijs van 3,50 euro belandt bij op de schoolrekening. Nu, genieten van deze 

kronkeldiedoe. 

 

De boekenkar 
Vorig schooljaar mochten de leerlingen, op vraag van het oudercomité, suggesties doen over 

wat zij nog een heerlijke bijdrage aan het schoolleven zouden zien.  
 

Een van de opgepikte voorstellen bolt nu doorheen de school: een blinkende en degelijke 

boekenkar. Iedere middag is die kar met enthousiaste lezers te vinden in de hal tussen turnzaal 

en leraarskamer. Gelijklopend met de refter- en speelplaatsdelen kunnen iedere middag drie 

klassen neerstrijken om in de strips en boeken te lezen. Iedere klas mag zo iedere week twee 

beurten lang lezen.  
 

De voorbije boekenbeurs, waar ook het oudercomité 

uitgebreid en actief mee aan het welslagen werkte, was 

een betekenisvol moment om de boekenkar officieel te 

overhandigen. Vanwege alle kleine en grotere, huidige 

en toekomstige sleutelbloempjes, hartelijk dank aan het 

oudercomité en in het bijzonder aan Mertens Metaal.  

 

De nieuwe kleren van 
Een mooi verhaal dat zo begint. Of het altijd op dezelfde wijze moet eindigen? Een beetje 

geslaagd verhaal durft al eens een verrassende wending te voorschijn toveren. 

De voorbije dagen kregen alle klassen een “gefilmde boodschap” van de Sint. Behalve  de 

eerbiedwaardige leeftijd – waar wij niets aan kunnen veranderen – is ook zijn kleding niet echt 

ultramodieus te noemen. Als voorbereiding op zijn bezoek wordt er in de klassen nagedacht 

om hem wat hippere kleren aan te passen. Of toch alvast voor te stellen. Of hij op 5 december 

zo op school zal verschijnen? Uiteraard zien en verwachten we nog meer voorbereidende 

bezigheden. De kinderen zullen er thuis zeker over vertellen. 

 

6 december 
Op die dag is er geen naschools toezicht. Terwijl de leerkrachten vergaderen, kunnen de 

kinderen thuis die dag mooi verder eer aan doen. Goed gepland, toch?   
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