
 
 

 

                                                                          

 
 

 kerstvakantie  
Het zal niemand ontgaan zijn dat ze 
vroeger begint, de laatste vakantie van 
2021. De kinderen mogen/moeten 
thuisblijven vanaf 18 december. Drie 
weken later, op 10 januari 2022, 
verwachten we iedereen gezond en 
wel weer terug.  Daar durven we stellig 
op hopen, sterker nog, daar gaan we 
vanuit.  Want tijdens de lente en het 
begin van de zomer willen we weer 
‘samen school maken’, samen spelen, 
samen leren en plezier maken. 
 

noodoplossing 
Sommige ouders komen in de 
problemen door die extra week. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen zij 
beroep doen op de door het Lokaal 
Bestuur georganiseerde noodopvang. 
In een van de bijlagen bij de vorige mail 
kan je lezen hoe je er gebruik van kan  
maken. 
 

 

feestje 
De kerstreceptie die de ouderraad elk 
jaar aan alle topsympathisanten 
aanbiedt, wordt afgelast. Voor de 
kinderen organiseren we echter met 
plezier een minifeestje. Zij worden op 
vrijdag getrakteerd met warme 
chocomelk en met wafels van Yvonne. 
En geloof me: er zijn geen betere! 
 

Kerstmis tegemoet 

In de klassen wordt er ook gevierd. Na 
het vertellen en bezinnen over het 
ontstaan, de reden en de zin van 
Kerstmis, krijgt elke topper een pakje. 
Daar moeten de ouders niet naar op 
zoek. Neen, de Ouderraad kocht de 
cadeautjes en heeft ervoor gezorgd dat 
niemand teleurgesteld zal zijn.  

 
 
sinterklaaskapoentje 

 

 

 

gooi wat  
in mijn schoentje 

Bijzondere situaties nopen tot 
creatieve arrangementen. En 
omdat we niet ook nog die 
hoogdag ‘stilletjes voorbij’ 
wilden laten gaan, werd er 
langdurig gezocht naar een 
manier om Sinterklaas en zijn 
Pieten in de veiligst mogelijke 
omstandigheden te 
ontvangen. In overleg met het 
ganse team en met de Heilige 
man zelf, zijn we daar op 3 
december perfect in gelukt. 
We durven zelfs stellen dat 
het een van de meest 
sfeervolle ontvangsten sinds 
jaren is geworden.  
Was het nu dankzij de mooie 
paarden of het subtiele 
samenspel tussen de Pieten 
en de Sint?  
Of waren het de dansjes, de 
liedjes, de mijters, de baarden 
en de verbaasde & guitige 
snoetjes?  Meer dan 
waarschijnlijk hebben al deze 
factoren samen bijgedragen 
tot de onverwachte 
gezelligheid.  
We danken graag en oprecht 
René Heylen, zoon Tom & 
kleinzoon Ferre, conchita 
Gerd, de Ouderraad, de 
leerkrachten, de kinderen én 
de paarden ☺ 

  

 
 



 

 
 

zo kan het dus ook 
Tot hiertoe werd slechts bij vier toppertjes een besmetting met 
Covid-19 vastgesteld. Zij moesten uiteraard in quarantaine. Maar 
ook andere kinderen zijn thuis beland. Meestal omdat iemand in 
het gezin besmet was of omdat zij in hun vrijetijd ‘hoog-
risicocontacten’ hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gelukkig bestaat er dan zoiets als 
onlineonderwijs. In de klas staat 
achteraan een laptop zodat de 
thuisblijver de lessen netjes mee kan 
volgen. In het zesde leerjaar kan ook 
het partnerwerk gewoon doorgaan. 
Zelfs als Mattia thuiszit en William in 
de klas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen op zoek naar het juiste 
antwoord. Mooi opgelost, toch? 
En als er bijvoorbeeld tijdens een les 
Frans een rondje hardop lezen wordt 
gehouden, ontsnapt wie in 
quarantaine zit niet  aan zijn of haar  
leesbeurt.  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

wat een mooie geste 
De zandserre te Vogelzang 64 is erg 
populair. De kleine toppers blijven 
uiteraard niet altijd ‘binnen de lijntjes’ 
met het opgeschepte zand, zodat 
eens om de zoveel tijd de zwarte 
bodem in zicht komt. Lore, een van 
onze toezichtmoeders, bood 
spontaan aan om te laten bijvullen. En 
kijk, enige tijd later reed Seppe 
Sysmans de speelplaats op met maar 
liefst tien ton wit zand.  
 
De man deed er letterlijk nog een 
schepje bovenop door de hele berg 
netjes uiteen te schoffelen. 
Zijn zoontje, de vierjarige Lewis, zag 
meteen dat het werk te omvangrijk 
was voor papa alleen. Hoeveel kilo 
Lewis ‘verzet’ heeft weten we niet, 
maar het moet vast een mooi 
moment geweest zijn voor vader en 
zoon. Namens de kinderen, 
leerkrachten en de ouders: heel veel 
dank Lore & Seppe & Lewis! 
 
 
 

We vinden het fijn dat alle 
ouders toestemming gaven om 
in de klas een laptop met 
camera te gebruiken. Het 
online kunnen volgen van 
lessen is niet enkel van belang 
voor het verwerven van 
nieuwe kennis. Een aantal 
dagen gescheiden worden van 
de klasgroep – zonder zelf ziek 
te zijn – heeft ook een niet 
geringe psychologische impact. 
De mogelijkheid om deel te 
nemen aan het leven in de klas 
maakt het thuis zitten lichter. 
Het brengt structuur en 
afwisseling in  de dag, het 
maakt zelfs het stiekeme 
gniffelen weer mogelijk. 

open op zondag 
Op zondag 13 februari, stellen we 
tijdens de voormiddag de school 
open voor nieuwe instappers in de 
kleuterschool. Na de vakantie 
krijgen de kleinste toppers een 
mini-affiche mee.  
Voortzeggen aan buren en familie is 
toegestaan. e             moeten 
teleurstellen 
 


