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DE SINT KOMT ERAAN! 
In het tweede leerjaar kregen alle kinderen de
tijd om een tekening te maken voor de Sint.
Tegen 30 november moesten alle tekeningen in
een bruine omslag zitten met daarop het adres
van de Sint. Met de hele klas gingen we die
brief in de brievenbus deponeren. En nu
wachten op nieuws van de Sint… spannend!

We wensen iedereen een fijn Sintfeest toe! 

In het eerste leerjaar stonden de lessen ook in het teken van de Sint. In hoekenwerk gingen de
kinderen aan de slag rond taal, rekenen en wereldoriëntatie met de Sint als rode draad. Ook thuis
deden de kinderen heerlijk mee!

Helaas kon de Sint dit jaar niet fysiek
naar de school komen. Enkele
roetpieten waren ziek en de Sint wou
zijn krachten  sparen voor het
komende drukke weekend. Juf Els ging
dan maar als een professionele Piet
snoep ronddelen in de klasjes. 

En of ze welkom was! 



Lezen stimuleren is een belangrijke taak voor
onze school en we doen dit dan ook op vele
manieren. Zo ontwierpen de leerlingen van
het zesde leerjaar een affiche waarbij ze hun
lievelingsboek moesten presenteren als een
film met alles erop en eraan. 

Er zit best wel wat grafisch talent in het zesde
leerjaar want ze maakten er iets knaps van! 

Voormalig directeur Roger Neyens was ook erg aangegrepen door het nieuws van het
overlijden van Julien Segers en vertelde deze week over alle projecten die ze samen
realiseerden op onze school. Altijd boeiend, die verhalen en anekdotes. Bedankt directeur Roger
om samen met Julien, Kris en Jean de vele bouwwerken, die van onze school een prachtschool
maakten, te coördineren en zelfs met eigen handen mee te helpen bouwen. Nu nog kunnen we
nog steeds genieten van jullie vele werk.
 

BOSKLASPOSTZEGELS

HET BOEK OF DE FILM?

HERINNERINGEN

Kerst en Nieuwjaar naderen snel. Tijd dus om
kaartjes en brieven te schrijven. En dus zijn er
postzegels nodig. 
Wij kunnen jullie daarbij zeker helpen. Er is
een bosklaspostzegel gemaakt met een
winterse foto van het heem Château
d’Insegotte (Filot) waar de zesdeklassers elk
jaar naartoe trekken op tiendaagse bosklas. 

De vellen bevatten 20 zelfklevende prior
postzegels en kosten 25 euro. Een half vel kan
natuurlijk ook (12,5 euro). Zo steun je de
bosklas waar je kind ooit zal bij zijn. Bestellen
kan via juf of meester. Vraag het ook aan
oma of opa. Dank je wel in naam van de
bosklassers.
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