
 

 

Blauwe brief 
Januari 2021 

Beste ouders, 

 

Ook onze laatste blauwe brief van het jaar 2020 is een stuk korter dan andere jaren. 

Helaas zijn er heel wat leuke activiteiten  die in het water vallen. 

Toch houden we er ons aan om de belangrijkste dingen voor de start van het nieuwe jaar even op een rijtje te zetten. 

Een aantal zaken blijven natuurlijk onder voorbehoud. 

 

We hopen dat u toch wat in kleine kring kan vieren en voor het nieuwe jaar wensen we jullie een goede gezondheid 

toe en hopelijk kunnen we terug meer genieten van leuke activiteiten. 

 

Directeur Philippe 

 

04/01: start van het tweede trimester 

07/01: zwemmen 2de en 3de leerjaar 

18/01: personeelsvergadering kleuterschool 

19/01: bezoek bibliotheek 

19/01: personeelsvergadering lagere school 

21/01: strapdag 

21/01: zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

04/02: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

01/02: start inschrijvingen broers en zussen en  

           kinderen van  leerkrachten 

 

De wafelbak van 23 en 24 januari gaat niet door op 

school. De wafeltjes worden wel verkocht. 

Het is mogelijk dat de wafelbak nog wel verschoven 

wordt naar het derde trimester. 

 

De boerderijklassen gaan niet door. 

 

02/02: medisch  onderzoek 1B 

02/02: info voor nieuwe instappers na krokusvakantie  

           en paasvakantie 

 

08/09: 16.00u: oudercontacten 1ste t.e.m. 5de leerjaar 

09/09: 16.00u: oudercontacten 1ste t.e.m. 5de leerjaar 

 

 

 

 

 

Ook in deze tijden leeft het jaarthema op onze school. 
Alle leerjaren kregen een brief met een opdracht over hun 
land waar ze dit jaar moeten rond werken in de klas. 
Zo werden er liedjes dansjes, …. en allerlei activiteiten  
uitgevoerd door alle jongens en meisjes van groot tot klein. 

Tijdens de speeltijden van de kleuterschool is er soms muziek 
van/over andere landen. 

In de lagere school worden liedjes en dansjes ingeoefend en 
gefilmd zodat we die later in de klassen kunnen bekijken. 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Samen veilig de wereld rond 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen voor nieuwe leerlingen starten op zater-
dag 6 maart. Op die dag hebben wij een opendeurmo-
ment. 

Naargelang de covidregels zullen we jullie nog laten weten 
hoe die inschrijvingen zullen verlopen. 

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, 
kunnen reeds vanaf 1 februari inschrijven. 
Deze voorrangsperiode loopt t.e.m. 5 maart. 
OPGELET: de voorrangsregel vervalt vanaf 6 maart. 

http://www.acmautogroep.be


 

 

 

Aservis: Aservis is uw specialist in centrale verwarming, airco, ventilatie, 
sanitair en elektriciteit en sponsor van onze school 

Weetjes 

Wij hebben onze school ingeschreven in het project van Mooimakers. 
Daarmee engageren we ons voor een afvalarme school en een afvalarme omgeving. 
Onze eerste actie hebben we succesvol uitgevoerd. 

Met de grijpstokken van de Mooimakers hebben de kinderen en leerkrachten van het derde leerjaar van Mater 
Christi de schoolomgeving terug mooi gemaakt door zwerfvuil te verzamelen.  
De Statiestraat, Koning Albertstraat, Torfsstraat en het nieuwe fietspad (Spoorwegovergang en Statiestraat) zijn nu 
allemaal terug afvalvrij. 

Wij hopen dat we ook op jullie medewerking mogen rekenen en er de kinderen regelmatig attent op maken. 
Samen kunnen wij zorgen voor een propere buurt. 

Vanuit de werkgroep veiligheid: Boekentassen 

“Het gewicht van je boekentas bedraagt best niet meer dan 10% van je eigen lichaamsgewicht.”  
Dit wordt verteld door verschillende rugspecialisten en ergonomen. Vorig jaar werden in de lagere school alle      
leerlingen én hun boekentas gewogen. Meer dan 250 leerlingen gingen op de weegschaal. Enkele conclusies: Het 
schoolgemiddelde bedroeg 10,09%. Het laagste percentage betrof 3,45%. Het hoogst scoorden verschillende     
leerlingen met meer dan 17%. 17% voor een stoere tiener van pakweg 40 kilo zorgt voor een boekentas van pak-
weg 6 kilo. In dit 'groepje van 17%' vonden we echter ook enkele eerstejaars die 20 kilo wogen. Zij komen met een 
boekentas van 3 kilo aan dezelfde alarmscore van 17%. Als we dit vergelijken met het gemiddelde lichaamsgewicht 
van onze turnleraar zou hij dagelijks naar school moeten komen met een rugzak van iets meer dan 15 kilogram.    
Hij doet dit gelukkig niet ;-)  

We moeten natuurlijk niet alleen zien naar deze extremen. Als blijkt dat het schoolgemiddelde 10,09% bedraagt is 
bij meer dan de helft van onze leerlingen de boekentas te zwaar. Samen kunnen wij eraan werken om de boekentas 
terug lichter te maken. Bij aankoop van een nieuwe boekentas let u er best op dat het exemplaar op zich al niet te 
zwaar is. Zorg dat de boekentas zeker twee brede en verstelbare draagriemen heeft. Wij zullen in de school aan-
dachtig zijn zodat er geen onnodige boeken of documenten dagelijks heen en weer worden verhuisd.  

Mooimakers 

Wisten jullie dat: 

 juf Daisy na de kerstvakantie terug start in de klas van de 3-jarigen?  We wensen haar samen met de kleuters 

heel veel plezier toe. 

 Het grootouderfeest niet vergeten is? We gaan in de maand mei zeker zorgen dat er een verrassingsactiviteit 

is voor kleuters en hun grootouders. 

 Juf Elisa het secretariaat voor een tijdje komt versterken? In afwachting van het herstel van juf Julie, zal zij op 

donderdag een halve dag en op  vrijdag de hele dag aanwezig zijn. 

 Onze tekenfundactie weer een groot succes was? Meer dan 2000 items werden door jullie aangekocht. 

De opbrengst is voor onze school  goed meegenomen in deze moeilijke tijden waar allerlei activiteiten        

geannuleerd moesten of moeten worden. 

 Dat onze jongens en meisjes van het derde en vierde leerjaar weer een kerstspel hebben gemaakt? 

Ook alle klassen maakten een filmpje als kerstboodschap. 

Via de website van de school onder de knop “leerling” (Symbaloo) kan je de filmpjes en het kerstspel          

bekijken. 

Misschien een leuke activiteit om met de kinderen in de vakantie te doen op een regenachtige dag. 

Onze verkeerreus stond al enkele keren paraat voor een fluohesjes-check. Op een enkeling na, had iedereen z'n fluohesje aan, 
goed bezig allemaal! Ook de vorige strapdagen, merkten we – al is het zonder knikkertelling-  
dat er merkbaar meer fietsen in de stalling en op de kleuterspeelplaats staan! Dankjewel voor de inzet! 
Op STRAPDAG donderdag 21 januari steken we graag een tandje bij en doen we lekker zot. We maken er een heuse FLUODAG 

van. Trek een leuke fluo-outfit aan waarmee we je van ver zien aankomen maar doe er natuurlijk geen kosten voor. 
Je haren kleuren is ook geen optie. Doen jullie ook mee? 


