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17/12: info voor nieuwe instappers 

20/12: kerstspel voor ouders van 3de en 4de leerjaar 

20/12: 15.00u samen kerstliedjes zingen 

20/12: rapport 2 

06/01: hervatting van de lessen tweede trimester 

14/01: personeelsvergadering kleuterschool 

15/01: medisch onderzoek 4 delj 

16/01: medisch onderzoek 4de lj 

16/01: personeelsvergadering lagere school 

17/01: 2de kleuterklas naar circus Bruul 

21/01: strapdag 

21/01: infoavond voor nieuwe instappers 

28/01: schaatsen K2 

01/02: wafelbak 

02/02: wafelbak 

Samen de wereld rond 

Onze kleuters hebben op het grootouderfeest heel wat mooie 

optredens laten zien in het teken van ons jaarthema. Er  werd 

heel wat gereisd en de mooiste plekjes op de wereld zijn zeker 

aan bod gekomen. 

In de lagere school wordt er stilletjes verder gewerkt als voor-

bereiding op de projectweek die er in het tweede trimester 

aankomt. De resultaten zullen te bewonderen zijn op het einde 

van onze projectweek, maar daarover krijgen jullie later nog de 

nodige informatie. 

In deze periode van het jaar zetten wij ook het woord ‘SAMEN’ 

in de kijker. Bij de axen staan de schildpad en het thema pes-

ten centraal. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat niemand ge-

pest wordt en dat iedereen meetelt? 

Beste ouders, 

 

Met de feestdagen voor de deur wil ik jullie, in naam van het hele team van Mater Christi, een vrolijk kerstfeest toewensen 

en het allerbeste voor het nieuwe jaar 2020. 

Wij wensen jullie een goede gezondheid toe, vele mooie  momenten met familie en vrienden, een goede  

samenwerking tussen ouders, leerlingen  en school. We wensen jullie kinderen natuurlijk vele boeiende en  

leerrijke momenten toe. 

Het nieuwe trimester belooft weer heel wat leuke activiteiten. In de kalender onderaan kan u alle belangrijke data   

terugvinden voor de maand januari.  

Ik wens iedereen een boeiend en deugddoend tweede trimester toe. 

 

Directeur Philippe 

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Op vrijdag 20 december vieren wij samen met ouders en kinderen het afsluiten van het eerste trimester . 

Onze kleuters hebben mooie kerstliedjes geoefend die ze graag voor jullie brengen. Vanaf halfdrie kan u enkel langs de 

grijze poort binnenkomen. Daar biedt de oudervereniging u een warme glühwein of chocomelk aan. Daarnaast zal er ook 

nog ander lekkers aan te kopen zijn. Om drie uur zingen de kleuters op de kleuterspeelplaats. 

Onze jongens en meisjes van de lagere school gaan ook voor jullie zingen. Zij zullen liedjes brengen op de speelplaats van 

de lagere school. Zij starten pas met hun optreden als de kleutertjes gedaan met zingen hebben. Dat zal ergens rond 

15.15u zijn. 

De toegang is voor iedereen.  

Concreet betekent dit: 

Poort open om 14.30u en mogelijkheid om de liedjes van de kleuters te gaan beluisteren om 15.00u. 

Om 15.15u zingen de leerlingen van de lagere school kerstliederen op de grote speelplaats.  

Op de grote speelplaats biedt de oudervereniging allerlei lekkers aan. 

Om 15.30u is de poort open en pas vanaf dan mogen kinderen naar huis, samen met hun ouders. Best even de juf of de 

meester een seintje geven, zodat we zicht hebben op wie er vertrekt. 

Wie niet afgehaald is, gaat zoals anders met de rij naar huis of blijft in het natoezicht. 
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Weetjes 

Wisten jullie dat: 

• We bijna toe zijn aan onze 41ste wafelbak? 

• Het grootouderfeest weer een heel groot succes was dankzij de inzet van onze kleuters, juffen en oudervereniging? 

• De aanvraag om de B-blok van de school te renoveren, is goedgekeurd? In de grote vakantie zullen er werken 

doorgaan om ook deze blok te vernieuwen. Elektriciteit, vloeren, deuren en brandcentrale zullen vervangen of aan-

gepast worden. 

• De inschrijvingen dus verlopen zoals vorig schooljaar? Vanaf 15 februari kan u op de opendeurdag inschrijven voor 

kinderen geboren in 2018. 

• Achteruit parkeren aan de overkant van de school een pak veiliger is? De meeste onder jullie doen dat schitterend. 

Dankzij jullie is het voor zwakke weggebruikers veiliger in de buurt van de school. Het parkeren langs de straatkant 

mag tot aan het verbodsbord. Achter het bord is er een autovrije strook. 

Uitnodiging wafelbak 1 en 2 februari  - wafelbak 1 en 2 februari - wafelbak 1 

Ook dit jaar organiseren wij onze jaarlijkse wafelbak waar ouders, grootouders, familie en vrienden op uitgenodigd zijn. 

Iedereen is welkom tussen 14.00u en 17.00u. Onze jongens en meisjes van het zesde leerjaar zullen jullie met de beste 

zorgen bedienen. Vorig jaar mochten we meer dan 700 bezoekers noteren. Hopelijk kunnen jullie dit jaar ook weer  mas-

saal aanwezig zijn. 

Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om op voorhand in te schrijven. 

Het is reeds onze 41ste editie. Graag tot dan! 

 

Inschrijvingsstrook:  (inschrijven kan tot woensdag 29 januari) 

Naam: ………………………………………………………………………………….  klas: ……………………… 

schrijft in voor zaterdag 1 februari met ………………………..  personen om …………………………  uur. 

schrijft in voor zondag 2 februari met ………………………….  personen om ………………...……....  uur. 

Er is ook een tombola met mooie prijzen voor groot en klein. 

Zakdoekjes in de lagere school 

Na de kerstvakantie stoppen wij  in de lagere school met het gebruik van papieren zakdoeken. We verwachten dat alle 

kinderen een stoffen zakdoek mee naar school brengen. 

Sommige mensen vinden het gebruik van katoenen zakdoeken een beetje vies. Je snuit je neus in zo’n lap, en frommelt hem dan in je 
broekzak. Bah, je moet er niet aan denken waar al dat neusvocht aan blijft hangen. Dan liever papieren zakdoekjes, die je na één keer 
gebruiken kunt weggooien. 
Toch is het gebruik van katoenen zakdoeken veel beter voor het milieu. Papieren zakdoeken gebruik je maar een enkele keer, en na 
gebruik kun je ze niet meer recyclen. Ze komen uiteindelijk in het grijze afval terecht. Een katoenen zakdoek gaat jaren mee, en laat 
zich ongemerkt meewassen met vrijwel elke was. Als je de zakdoek op zestig graden wast, zijn de meeste bacteriën dood. Als je de 
zakdoek dan ook nog strijkt, is het ding steriel. 
Bovendien zorgen papieren zakdoeken voor heel wat storende momenten in de klas. Leerlingen lopen voortdurend van hun plaats 
om een zakdoekje te nemen en na één keer snuiten belandt het doekje in en soms naast de vuilbak. Zo verzamelen we elke week een 
berg aan al of niet gebruikte doekjes. 


