
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Dag iedereen,  
 

Deze maandbrief is voor de klassen van juf Saar- juf Christel/ juf Jonne- juf Greet/ juf 

Veer- juf Daphne/ juf Annie- juf Laura/ juf Annick- juf Liesje/ juf Anne-Mie-  juf Axelle 

en juf Loes. 

Graag zetten wij alle belangrijke data voor november even op een rijtje. 

 

 

BEWEGING IN DE KIJKER 

We zetten elke maand een beweging van bodymap in de 

kijker. Voor deze maand kiezen we “draaien”. 

 

 

ZO 1/12 

 

Start advent 

 

 

 

 

MA 2/12, DI 

10/12, MA 16/12 

 

SAMENZANG 

We houden een samenzangmomentje rond het thema Kerst. 

DO 5/12 

 

Schoen zetten: 

Vandaag zetten we onze schoen. De leerlingen mogen iets 

lekkers meebrengen om in de schoen te stoppen. Een schoen 

meegeven is niet nodig! 

ZO 8/12 

 
 

Wereldlichtjesdag  

Op de website: www.wereldlichtjesdag.nl lezen we: “Elke 

tweede zondag in december wordt “Wereldlichtjesdag” 

gehouden. Op deze dag steken mensen om 19u 

over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis van 

overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk 

wat lichter voor mensen die een kind verloren en daarnaast is er 

het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Sommige 

mensen herdenken een volwassen kind, anderen een kindje dat 

niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn 

mensen voor wie het verlies nog vers is en anderen voor wie het 

al 30 jaar geleden is. Er zijn mensen die zelf geen kindje verloren 

hebben maar zich heel betrokken voelen bij familie, vrienden, 

buren, die dit wel hebben moeten meemaken. De pijn van het 

gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen 

blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet 

kennen. 

Deze oproep klinkt wereldwijd: Steek op 8 december 2019 om 

19u een lichtje aan, zichtbaar buiten of voor het raam. Of 

onzichtbaar in huis 
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http://www.wereldlichtjesdag.nl/


VRIJ 20/12 

 
 

kerstfeest: 

We starten de dag met een gezellig samenzijn in de kerk. 

’s Middags eten we frikadellen met kriekjes en appelmoes. De 

leerlingen hoeven die dag geen boterhammen mee te 

brengen. 

 

  MA 23/12- 

ZO 5/1 

 

Kerstvakantie: geen school 

 

 

 

 

 

 

 

ZWEMMEN 

Zundert: 

Zwemmen van 05/09- 20/02:  

- Juf Saar 

- Juf Greet/ juf Veer 

- Juf Daphne/ juf Annie 

- Juf Liesje/ juf Anne-Mie 

Zwemmen van 28/11- 20/02: juf Laura/ juf Annick 

 

Kalmthout: 

Juf Loes: 6/12+ 20/12 

 

AANDACHT  - AANDACHT  - AANDACHT 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Het wordt stilaan kouder, daarom willen we vragen dat alle 

kinderen zich goed warm aankleden. Gelieve alle sjaals, 

mutsen, handschoenen, … goed te tekenen zodat er niets 

verloren kan gaan. 

 

Denk aan onze ‘fluo-actie’. 

We vinden het belangrijk dat onze kinderen fluo dragen als ze 

moeten wachten aan de bushalte, te voet over straat lopen,… 

zo zijn ze voor iedereen duidelijk zichtbaar. We vragen dat alle 

kinderen naar school komen met een fluo-jasje of een fluo-hoes 

voor over de boekentas! Ook de kinderen die met de auto 

komen, zo zijn ze duidelijk zichtbaar op de parking. 

 

Ophalen op maandag: 

Graag willen we jullie nog eens vragen op maandag de 

kinderen op te halen om 14.55u of 15.45u. 

Graag wachten aan de grote poort tot er door een leerkracht 

teken wordt gedaan. 

 

 

 

 

 

We wensen jullie heel gezellige kerstdagen en een spetterend 

nieuwjaar!! Onze beste wensen voor 2020!! 

 

Groetjes van heel het team! 

 
 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1662
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=654

