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WELKOM

10 januari is de kerstvakantie
gedaan en zien we de kinderen

graag terug op onze school. Na de
kerstvakantie zullen er ook een

aantal kleutertjes instappen bij juf
Jasmine. Wij wensen hen hartelijk
welkom op onze school en hopen

dat zij zich snel thuis voelen. 

BESTE WENSEN  

Stap boordevol vertrouwen in het
nieuwe jaar. Maak elke dag een

tikkeltje bijzonder, voor iedereen
het beste, het mooiste wat er is en
telkens weer een ander prachtig
wonder. Beste wensen voor het

nieuwe jaar! 
Het schoolteam de kleine wereld

Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen
kort en is het vaak nog donker als je kind naar school vertrekt. Een
goede zichtbaarheid in het verkeer door het gebruik van
fietsverlichting en fluorescerend materiaal is dan van cruciaal
belang om veilig naar school te fietsen.
Sensibiliseer je kind om de fietsverlichting ook daadwerkelijk te
gebruiken zodra het nodig is. Ook het dragen van een fluohesje of
het gebruik van wielspaakreflectoren valt op in het verkeer en
vermindert het risico op ongevallen. Jammer genoeg merken de
gemachtigd opzichters dat er toch nog kinderen zonder licht fietsen
en/of geen fluo dragen. Wij willen graag dat onze kinderen veilig
naar school komen. Willen jullie hier mee op letten? 
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CORONA

De coronamaatregelen voor de
scholen blijven ongewijzigd na de

kerstvakantie. Alle leerlingen
vanaf het 1ste leerjaar moeten

binnen een mondmasker dragen.
We hopen dat we het nieuwe jaar
kunnen ingaan zonder al te veel
besmettingen en quarantaines.
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POËZIEWEEK 2022  

INSTAPDAG 

DOE MEE AAN DE

GOEDE

VOORNEMENS

CAMPAGNE! 
Wist je dat je van 10 tot en met 14 januari 2022
extra beloond wordt als je met de fiets, te voet
of step naar school komt? Klinkt dat als muziek
in je oren? Lees dan snel verder!
Wat zijn jouw goede voornemens?
Als meer bewegen op jouw lijstje met goede
voornemens staat, is de nieuwe campagne van
Bike2School echt iets voor jou! Met de start van
het nieuwe jaar lanceert Bike2School haar
goede voornemens campagne. Als je in de week
van 10 tot 14 januari 2022 met de fiets, met de
step of te voet naar school komt, verdien je
dubbele punten. Trek je warmste kleren aan
onder je fluohesje en laat je zeker niet
tegenhouden door de koude en donkere
winterdagen! 

Maandag 10/01/2022 is een
instapdag voor nieuwe
kleuters. Er zullen 13 nieuwe
kleuters starten in KPB bij juf
Jasmine. Woensdag 26 januari
2022 nodigen we alle kleuters
uit die op 1 februari of na de
krokusvakantie voor het eerst
naar onze school komen, om
de klas te verkennen. 

FAMILIENIEUWS 

Geboorte: Een dikke proficiat
aan alle nieuwe wondertjes die
geboren zijn:
- Juf Christel (zorg LS) werd
oma van Jop.
- Juf Martine (L4A) werd voor
de eerste keer oma van Juliaan.
Overlijden: wij voelen oprecht
mee met het verdriet van de
familie bij het overlijden van
hun geliefd persoon:
- Vic (K1B) heeft afscheid
moeten nemen van zijn
overgrootmoeder.
- Quinten (L4A)en Emely (L1B)
namen afscheid van hun
overgrootmoeder.
- Meester Luc (L6A) heeft
afscheid moeten nemen van
zijn schoonmoeder.
- Juf Griet (muziek) nam
afscheid van haar broer.

Op 27 januari 2022 gaat de tiende Poëzieweek van start. Het grootste
poëziefeest van de Lage Landen wordt in 2022 voor de tiende keer
gevierd! Van Alkmaar tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen
doet mee! Ook in onze school zal deze week in het teken van poëzie staan.
Het thema van deze poëzieweek is natuur. 
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt.
Niet zozeer de ver-weg-natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de
vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-
vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekje-
springen-natuur. We hebben het avontuur in onze achtertuin herontdekt,
de schoonheid van onze beken en bossen, vogels die we gisteren niet
hoorden, eekhoorns die we niet meer zagen. We werden weer verliefd op
onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon.
Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door
lieveheersbeestjeswoorden, door slingerplantzinnen en varenverzen. We
fluisteren gedichten om de dieren te verwarmen in hun winterslaap, we
laten onze woorden waaien in de wind. We geven taal aan wat we
belangrijk vinden en willen bewaren. We zingen luid over een groene
toekomst, vol bloesemingen en overvloed.
Zelf op zoek naar poëzie? In de bib kan je heel veel gedichten- en
poëziebundels vinden. Lees voor, lees samen, beleef het samen! 


