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Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”

De kinderen gingen aan de slag met het zoeken naar kleine gelukjes. Dingen die je
gelukkig maken, zijn vaak kleine dingen. In de klassen maakten we het ook eens heel
stil. En om de verhalen niet te vergeten, werden de verhalen uit het boek “geluk voor
kinderen” voorgelezen. De vakantie is een uitstekend moment om nog eens stil te staan
bij wat ons gelukkig maakt. Kleine dingen, samenzijn met familie en vrienden, het even
stil maken, gewoon gezellig thuis zijn,... Maak hier maar samen tijd voor!



Nieuws

Mama- en papaweek
Tijdens de mama- en papaweek waren de ouders van onze peuters en kleuters welkom in de klas.
Meespelen, voorlezen, samen knutselen, zingen en dansen,... Samen met de mama’s en papa’s is dat
nog zoveel leuker in de klas! Het was heel fijn om jullie met zovelen in onze klasjes te mogen
verwelkomen!

Winterdrink
Wat is er gezelliger dan een vuurtje, een warme chocomelk of
glühwein en een gezellige babbel? Hetzelfde met een kerstmuziekje
bij! Dat was onze winterdrink! Heel wat ouders bakten ook een lekkere
cake voor de kinderen. Daar werd met heel veel
vreugde van gesmuld!
Jullie toonden ook jullie grote hart door massaal het
“Witte Raven”-project te steunen en chocolade

neuzen te kopen. Met jullie steun worden heel wat kansarme kinderen geholpen.
Fijn dat u erbij kon zijn! We danken ook het oudercomité en alle helpende handen
die dit gezellig samenzijn mogelijk maakten!

Grootouderfeest
Niet alleen de ouders zijn welkom op onze school! Binnenkort zijn de grootouders aan de beurt!
Noteer alvast vrijdag 24 maart in de agenda, dan is het grootouderfeest voor onze peuters en
kleuters!

Nieuwe inschrijvingen
Binnenkort starten de inschrijvingen voor volgend schooljaar.
Wil jij graag een broer of zus inschrijven in onze school? Dat kan!

● Is de broer of zus geboren in 2021? Dan kan je met voorrang rechtstreeks op school
inschrijven van dinsdag 10 januari 2023 tot en met vrijdag 10 februari 2023. Maak hiervoor bij
voorkeur telefonisch een afspraak op het nummer 03 776 45 22.

● Is de broer of zus ouder? Meld hem of haar aan tijdens de aanmeldingsperiode van dinsdag
28 februari 2023 om 9.00u tot dinsdag 21 maart 2023 om 11.00u via
www.naarschoolinsintniklaas.be. Duid zeker aan dat er een broer of zus op onze school zit. Zo
krijgt je kind ook voorrang.

http://www.naarschoolinsintniklaas.be


Doorlichting:
In de week van 30 januari tot 3 februari komt een inspectieteam naar onze school, in opvolging van
een doorlichtingsbezoek 3 jaar geleden. Wij zijn natuurlijk al nieuwsgierig om te kunnen horen wat
goed is én wat nog beter kan, om zo het onderwijs op onze school nog te kunnen versterken. We
houden u zeker op de hoogte!

Kerstvakantielezen!
Doe je mee? Deze vakantie maken we het gezellig door te lezen! Lees samen een boekje, lees voor
(ook al is je zoon of dochter al groot genoeg om zelf te lezen!), motiveer je kind om op een gezellig
plekje te lezen,... Onder een dekentje, naast de kachel, bij de kerstboom of gewoon in de zetel. Lezen
is overal fijn! Neem een foto van dit leesmomentje en post het op Instagram. Vermeld
#olvp_watermolendreef en #kerstvakantielezen. We zijn al benieuwd naar al die leuke
leesmomentjes!

Bewegingsnieuws
Wist je dat…
➪ er sportsnack georganiseerd wordt op onze school? Dat zijn 10 lessen omnisport, na de

schooluren. Dit is voor de lagere school. We organiseren dit per graad. Meester Robbe en
meester Jeroen zetten zich hiervoor in.

➪ onze school aan heel veel MOEV-activiteiten deelneemt? Zo kunnen
jullie kinderen proeven van heel wat sporten op woensdagmiddag.

➪ dat onze school op de interscolaire zwemwedstrijd met de
estafetteploeg van de derde graad een bronzen medaille behaalde?
En Lune viel ook individueel in de prijzen! Proficiat, jongens en
meisjes!

➪ juf Zéna met elke groep mee gaat zwemmen omdat ze heel veel
zwemervaring heeft op hoog niveau?

➪ de sportvrouw van het jaar van Stekene een juf is van onze school?
Juf Lisz kreeg de titel voor haar uitmuntende atletiekprestaties. Zij werd namelijk 4e op het
Belgisch kampioenschap marathonlopen. Proficiat, juf Lisz!

➪ er hier nog heel wat sportieve juffen en meesters rondlopen? Zo is er ook nog juf Vanessa die
op nationaal niveau aan paardrijden deed!

➪ bewegen je gelukkiger maakt? Dus ga maar sporten en zoek een leuke club!
➪ je in veel clubs een lesje mag proberen zonder te betalen? Veel clubs hebben ook aparte

tarieven voor mensen met een kansenpas. Zo krijgt iedereen de kans om te gaan sporten!

Zit niet stil in de vakantie! Ga wandelen en laat de kinderen buiten spelen! Gezonde buitenlucht en
voldoende beweging zijn heel belangrijk voor opgroeiende kinderen!

Ter info

★ Verslag oudercomité (november 2022)
★ Volgende vergadering van het oudercomité: maandag 6 februari, 20u
★ Project Kadet: hieronder kan u meer info vinden over dit project van hogeschool Odisee.

https://drive.google.com/file/d/1JrWHXYfEH83YCUvMd1r4ZbR8VuI0u7_K/view?usp=share_link


Familienieuws

We verwelkomen:

Naima, een nichtje voor Aisa (K3A) en Yakup Kajtazi (L3A)

Mattis, een zoontje voor juf Evelien De Bruyne (L3A)

We nemen afscheid van:

Frans De Vuyst, grootvader van meester Jeroen Van Hecke (L6B)

Rosa Smet, grootmoeder van Elias Rabhi (L5A), Babette (L3A) en Baziel Serrien (L5A)

Bao Dong A, grootvader van Emile Verbeke (K3A)



Belangrijke data

Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School

Januari

Zo 8 Einde kerstvakantie

Ma 9 Instapmoment peuters

Di 10 Startdatum inschrijvingen voor broers en zussen (geboortejaar 2021)
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Ma 16 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Wo 18 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Di 24 Algemene infoavond van het CLB over het secundair onderwijs

Februari

Ma 1 Instap peuters

Ma 6 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 9 L6: Infomoment over secundair onderwijs (CLB)

Vr 10 einddatum inschrijvingen voor broers en zussen (geboortejaar 2021)

Di 14 - Do 16 LS: oudercontact

Wo 15 L6: openlesdag in OLVP secundair (leerlingen)

Do 16 Infomoment instappers

Vr 17 Rapport 3

Za 18 - Zo 26 Krokusvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 27 Instapmoment peuters

Di 28 KS: oudercontact
Digitale infoavond van het CLB over het secundair onderwijs
Startdatum aanmeldingen nieuwe inschrijvingen basisonderwijs

Maart

Do 2 KS: oudercontact

Vr 3 Infoavond 1e jaar OLVP secundair (leerlingen en ouders)

Za 4 Infodag 1e jaar OLVP secundair (leerlingen en ouders)



Di 14 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 17 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Di 21 Einddatum aanmeldingen nieuwe inschrijvingen basisonderwijs

Vr 24 KS: Grootouderfeest

Ma 27 start aanmeldperiode voor 1e jaar secundair onderwijs

Ma 27 - Di 28 L6: PEP-dag

Di 28 - Do 30 L6: oudercontact

Do 30 Infomoment instappers


