
Blijven we vertellen?

Blijven we het doorvertellen,
dat eeuwenoud
en wereldwijd verhaal?
Het dreigt
wat ondergesneeuwd te geraken
onder de glitter van de lichtjes,
vulling van de kalkoen,
en de omvang van de
cadeautjes.
En toch heeft dit verhaal
de geschiedenis bepaald.
Het heeft de wereld veranderd.
Het begon nochtans klein
daar in die godverlaten stal in
Bethlehem.
Het waren heel eenvoudige
mensen:
een lieve huisvrouw,

een simpele timmerman
en enkele toevallige herders.
En het leek op het eerste gezicht
ook een doodgewoon kind.
Maar in die kribbe
is Gods droom geboren.
Goedheid,
liefde,
vrede,
barmhartigheid,
eerlijkheid,
solidariteit,
verdraagzaamheid,
aandacht voor de minsten
werden er de bestemming
van alle samenleven.
Omdat onze wereld het nodig
heeft:
blijf jij het ook doorvertellen?
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Veiligheid is ook de komende maanden een belangrijk

actiepunt .  

We richten ons speciaal op de zichtbaarheid in het

verkeer :

Laat je zien, of je bent gezien !

We zouden willen vragen om ook van thuis uit goed

zichtbaar de verplaatsing te maken naar school . 

Dit kan aan de hand van een veiligheidsvestje , een fluo

rugzakhoes , een fluo jas , … .

VERKEERSVEILIGHEID

BLĲ DAT JE OP TĲD BENT

Op tijd op school komen is een must .  

Wat kinderen de eerste minuten doen in de

klas is van cruciaal belang voor het welzijn .

Op tijd komen zorgt voor een rustige start van

de dag . . . 

Dank je wel papa en mama !

MerryChristmas!



CORONA UPDATE

we blijven het maximaal mengen van klasgroepen in

gemeenschappelijke binnenruimtes vermijden

we blijven permanent inzetten op ventilatie

de aanwezigheid van derden blijven we op school beperken . 

 Daardoor blijft nog even de afspraak om je kleuter 's ochtends af te

zetten aan de ingang van het kleuterpaviljoen en 's avonds op te

halen aan de buitendeur van de klas .

derden dragen verplicht een mondmasker

Na de kerstvakantie blijven de geldende 

coronamaatregelen van kracht om de viruscirculatie in te dijken .  

Dit al zeker tot eind januari .

Recente CLB-cijfers tonen , naar analogie met de cijfers in de

samenleving , een forse daling van het aantal besmettingen en

quarantaines in de 2 weken vóór de vervroegde kerstvakantie in het

basisonderwijs , mede dankzij het nauwgezet volgen van de

maatregelen door scholen én jullie ouders .  Respect en dank om dat in

moeilijke omstandigheden vol te houden .

De Hoge Gezondheidsraad , de Taskforce Vaccinatie en de ministers

van Volksgezondheid geven positief advies voor de vaccinatie van

kinderen tussen 5 en 11 jaar tegen het coronavirus . 

In deze folder vinden jullie meer informatie en antwoorden op

veelgestelde vragen .

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Flyer%20COVID-19-vaccinatie%205-11-jarigen_A4.pdf?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=f618d187c3-Klasse_Schooldirect_2021_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-f618d187c3-421316634


MET VRT EEN ONTSPANNENDE 
EN LEERRĲKE VAKANTIE TEGEMOET

VRT biedt kinderen en hun

(groot)ouders naast een ontspannend

aanbod ook boeiende , leerrijke

programma ’s voor de komende weken . 

Een greep uit het aanbod : Ridder Muis

(Ketnet Junior), de vlog van Fée (Ketnet),

Wanne Be (MNM), Classics Helden

(Radio 1), De Bourgondiërs (Klara) . . .

WĲ SPELEN EEN SPEL VANAVOND!

5 VOORDELEN 
VAN GEZELSCHAPSSPELLETJES

EMOTIONELE VAARDIGHEDEN

Door samen te spelen ontdekt je 

kleuter dat er een winnaar en een 

verliezer bestaat . 

Het spel leert je kind teleurstellingen 

verwerken en tegen zijn verlies te kunnen .

Omdat competitie voor de allerjongsten nog een zeer complex

gegeven is , bestaan er heel wat coöperatieve spelletjes voor deze

doelgroep . 

Hier speel je dus niet tegen elkaar , maar mét elkaar . 

Door het spelen doet je kind bovendien allerlei ervaringen op en

verwerkt hij emoties .  Je kleuter leert ook te communiceren met zijn

omgeving .  Kijken , oogcontact leggen , glimlachen , overleggen…

https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2021/12/15/extra-week-kerstvakantie-steek-iets-op-dankzij-vrt/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=f618d187c3-Klasse_Schooldirect_2021_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-f618d187c3-421316634


COGNITIEVE VAARDIGHEDEN

Door het spelen ontwikkelt je kleuter alle vaardigheden

die nodig zijn voor school .  Door samen een

gezelschapsspel te spelen , leert je kind logisch denken .

Hij leert zich beter concentreren en ook zijn geheugen

wordt getraind .

MOTORIEK

Gezelschapsspelen stimuleren de grove en

fijne motoriek , de oog-hand coördinatie :

gooien met de dobbelsteen , speelstukken

verzetten . . . het vergt heel wat oefening om

deze handelingen te beheersen .

TAALVAARDIGHEID

Spelletjes waarmee je klanken en woorden nabootst ,

stimuleren dan weer de taalvaardigheid van je kleuter . 

Er zijn ook heel wat spelletjes die de kleur- en

vormherkenning stimuleren en vaak is ook communicatie

een belangrijke spelfactor . 

VOLLE AANDACHT

Als je samen een gezelschapsspel wil spelen , hou je best rekening met

het ritme van je kleuter .  Als hij net bezig is met een andere activiteit

kan je hem deze het best eerst laten afwerken .  Ook als je kleuter moe

of hongerig is , stel je het spelen best nog even uit . Wij als ouders moet

het spel ook au sérieux nemen . Eventjes de smartphone aan de kant !

Nu verdient het spel én je kind de volle aandacht… ;)



WARME OPROEP ... PANNENKOEKVERKOOP

Dit jaar organiseert het Oudercomité SASK een grote

pannenkoekenverkoop .

Met de opbrengst zullen zij onze school ondersteunen bij de make-

over van de grote zaal in het kleuterpaviljoen .  De juffen bruisen van

de ideeën . . . stiekem beginnen we reeds te dromen .

Ik stuur jullie nog graag de brief van het oudercomité .  Daarin vind je

de nodige info om te bestellen .



KALENDER JANUARI 

17 .02 .2022 Dikke truiendag

Schoolfeest 
vrijdag 6 mei 2022

KALENDER FEBRUARI

17 .01 .2022 Zwemmen juf Gisèle

31 .01 .2022 Zwemmen juf Gudrun

14 .02 .2022 Zwemmen juf Dominique G .

Instapdag voor peuters geboren uiterlijk op 10 juli10 .01 .2022

Instapdag voor kleuters geboren uiterlijk op 1 augustus01 .02 .2022

27 .01 .2022 Oudercomité - wees welkom

07 .02 .2022 Facultatieve vrije dag

15 .02 .2022 Oudercontact

28 .02 .2022 Start krokusvakantie



Het Sint-Andreaslyceum wenst jullie
een sfeervolle en warme kersttijd
en een gelukkig gezond nieuw jaar!

Geniet mee van 

deze  kerstwensen...

https://www.youtube.com/watch?v=HCgINF8EbFU
https://www.youtube.com/watch?v=HCgINF8EbFU
https://www.youtube.com/watch?v=HCgINF8EbFU
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