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_____________________________________________________ 

Welkom in de nieuwsbrief van januari. Deze beginnen we graag met een 

kerstwens. Verderop vinden jullie onder andere een nieuw experimentje om 

te (w)onderzoeken, de Wablafkrant, een vitamientje voor het hart en de 

maandkalender. We blikken ook even terug op wat er de afgelopen 

maanden binnen onze schoolmuren gebeurde. 
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Sinterklaas, pieten én de brandweer op bezoek 

 
Op 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten in onze school op bezoek. 

Eerst kwam hij met de 4 pieten aan op de Brasschaatsteenweg. 

Al snel bleek dat 3 van zijn pieten geen zin hadden om Sinterklaas rustig bij te 

staan. Ze gingen met z’n drieën op pad. Eerst zetten de school op stelten 

maar na een tijdje waren ze spoorloos verdwenen. Tot we ze vonden op het 

dak van de school op de Achterbroeksteenweg. PANIEK! Ze konden wel naar 

boven klimmen,  maar ze durfden niet meer naar beneden. Onze ladder was 

te kort! Dit zou een taak voor de brandweer worden. Gelukkig zagen zij dit 

zitten en hebben ze de pieten van het dak gehaald. Later op de dag mocht 

elke klas bij Sinterklaas op bezoek komen in de refter. Hij had voor elke klas 

cadeaus bij en voor elk kind wat lekkers. DANK U SINTERKLAAS! 

De 3 ondeugende pieten wilden heel graag nog tiktoks (geen toktiks, he, 

Sinterklaas) maken met de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 

 

 
  



  



 

 

 

 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen: 

Schoolvakanties:  

- Kerstvakantie: zaterdag 24 december tot zondag 8 januari 

- Krokusvakantie: zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari 

- Paasvakantie: zaterdag 1 april tot zondag 16 april 

- Feest van de arbeid: maandag 1 mei 

- Hemelvaart met brugdag: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 

- Pinkstermaandag: maandag 29 mei 

 

Pedagogische studiedagen:   

- Maandag 30 januari 

- Woensdag 8 maart 

- Dinsdag 23 mei 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

- Maandag 9 januari 

- Woensdag 1 februari 

- Maandag 27 februari 

- Maandag 17 april 

- Dinsdag 30 mei 

 

Andere belangrijke data: 

- Vrijdag 27 januari: kijkmoment instapklas 8u45 

- Woensdag 15 februari: kijkmoment instapklas 8u45 

- dinsdag 21 maart om 19.30u: infoavond kasteelklassen L4,L5 

- Woensdag 29 maart: kijkmoment instapklas 8u45 

- Dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei: kasteelklassen L4,L5 

- Zondag 14 mei: familiedag 

- eerste communie : donderdag 18 mei 2023 in de kerk van Achterbroek 

- vormsel : zaterdag 20 mei 2023 in de kerk van Kalmthout-Centrum 

- Woensdag 24 mei: kijkmoment instapklas 8u45 

- Donderdag 15 juni: techniekdag L3,L4,L5 

- Maandag 19 juni tot vrijdag 23 juni: meerdaagse uitstap L6 

 

 
  

Een blik op het schooljaar 2022-2023 

 



 

Maak een ketting van 
ijsblokjes  
 

Een winters experiment 
 

 

 

 

 

Ons jaarthema is (w)onderzoekers. We dagen jullie graag uit met een klein experimentje 

om ook thuis op (w)onderzoek te gaan. Als het sneeuwt of gaat sneeuwen, strooien ze 

zout over de wegen. Maar waarom? Wat doet zout met ijs? Ontdek het met dit 

experiment. 

 

Wat heb je nodig?  

Enkele ijsblokjes 

Schaal koud water  

Zout 

Touwtje 

Eventueel een mes 

 

Aan de slag! 

Stap 1: Vul de schaal voor ongeveer 4 cm met 

koud water en leg 4 ijsblokjes in het water. 

Stap 2: Leg het touwtje op de ijsblokjes. 

Stap 3: Strooi op elk ijsblokje een mespunt zout 

over het touwtje en wacht 1 minuut. Wat denk je 

dat er zal gebeuren wanneer je het touwtje 

opheft? 

Stap 4: Als er 1 minuut voorbij is, hef je het touw 

voorzichtig op. Als er 1 of meerdere blokjes aan 

het touwtje hangen is het experiment gelukt. Niet 

gelukt? Wacht dan nog 1 minuut en probeer het 

opnieuw. 

 

 

Hoe zit dat? 

Ijs smelt normaal als het 0°C is of warmer. Maar 

door zout smelt ijs al bij temperaturen die lager 

zijn dan 0°C.  

 

Wanneer je dus zout op het ijsblokje strooit, zal 

het beginnen smelten. Doordat het echter een 

stevig brokje ijs is dat langere tijd erg koud blijft, 

zal het water rond het touwtje ook terug 

bevriezen. Zo komt het touw vast te zitten in het 

ijsblokje! 

 

Omdat dit experiment afhangt van de temperatuur 

van je water, je ijsblokjes en je hoeveelheid zout, 

moet je soms een paar keer proberen om dit te 

doen slagen. 

 

Zin in nog meer proefjes? https://www.technopolis.be/nl/proefjes/voor-bezoekers/ 
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  Miss en mister fluo-verkiezing 

 

Op woensdag 18 januari 2023 is er een verkiezing op onze school…  
een miss en mister fluo-verkiezing!  
De “helm op fluo top” actie startte na de herfstvakantie en loopt nog tot de krokusvakantie. 
Om de actie wat kracht bij te zetten, om ervoor te zorgen dat niemand zijn/haar fluo of helm 
vergeet, doen we deze ludieke actie! 
 

Alle kinderen kunnen (mogen) deelnemen door die dag zo zichtbaar mogelijk naar school te 
komen. 
 

Die ochtend wordt in elke klas gestemd… één meisje en één jongen van elke klas gaan naar 
de finale in de sporthal! 
 

Wie is het meest fluo? 

Wie is het meest verlicht? 

Wie is het meest zichtbaar? 

Wie is het origineelst? 

ALLES KAN EN MAG… 

 

… als het maar zichtbaar is, als het maar zorgt voor meer veiligheid in het verkeer!!! 
 

Tijdens de finale in de sporthal loopt van elke klas één jongen en één meisje over de catwalk. 
Een professionele jury zal elke deelnemer beoordelen en kiezen wie ‘miss en mister fluo’ 
worden! 
 

Denk alvast eens na hoe jullie kind zo origineel en zichtbaar mogelijk naar school kan komen 
op 18 januari! 
 

We zetten alvast wat praktische zaken i.v.m. het ophalen van de kinderen op een rijtje: 
• (groene klas start ‘s morgens, zoals elke woensdag, aan de sporthal) 
• ALLE KLEUTERS worden om 11u50 afgehaald in de sporthal. 
• Om het stappen te vergemakkelijken komen de kleuters die dag niet met de fiets 

naar school. 
• De kinderen van 1-2-3 worden op de B-school opgehaald, langs de achterpoort. 

(Groot)ouders met kleuters kunnen dus gewoon even voorbij de sporthal tot de 
achterkant van de B-school stappen. We laten geen kinderen van 1-2-3 alleen langs 
achter naar de sporthal komen! De (groot)ouders komen naar de speelplaats. 

• De kinderen van 4-5-6 gaan volgens de gewone afspraken met de oversteek/rijen 
naar huis. 

• Enkele uitzonderingen: 
• Kinderen van 4-5-6 die met kleine broer of zus van de A-school, samen met hun 

(groot)ouders, naar huis gaan, mogen uitzonderlijk die dag mee langs achter 
vertrekken. Ze melden dit vooraf aan hun klasleerkracht. 

• Kinderen van 1-2-3 die met de rij mee naar huis gaan, verwittigen ook hun 
klasleerkracht zodat ze in de juiste rij kunnen gaan klaarstaan. 

 



 
 

Voor de knutselactiviteiten in het thema Peru zoeken wij: 

• ronde smeerkaasdoosjes 

• restjes wol in felle, vrolijke kleuren 
 

 

 

 
 

 

• aan de (groot)ouders die mee spelletjes zijn komen spelen in het 1ste, 

2de en 3de leerjaar. Het was een fijne middag! 
 

• aan de (groot)ouders die zorgden voor het vervoer naar en van de 

schaatsbaan. 

 

• aan de ouders die zorgden voor de buizen waar onze kinderen nu mee 

kunnen spelen. 

 

• aan de papa om de buizen speelklaar te maken door ze in kleinere 

stukken te zagen en de rubber er af te doen.  

 

 

 

 

 



vitamientjes 
voor het hart 

 

'' ALS JE WIL HEBBEN,  HEB DAN LIEF" 
 

Liefhebben is zoveel eenvoudiger dan je denkt. 

Het begint bij het prilste begin. 

Heb jezelf lief. 

Koester jezelf en weet je geborgen. 

Open nu je hart. 

Heb de ander lief zonder iets te willen, 

zonder iets te verwachten. 

Heb de ander lief zoals je zou willen dat iemand jou liefheeft. 

     (uit commentaar bij de spreuken van Bond Zonder Naam) 

 

 
Het  eerste trimester is snel voorbij 
gegaan, 
de kerstvakantie komt eraan. 
Kerstmis is veel meer dan bomen met 
lichtjes  
en takken met een glinsterende kerstbal. 
Laat ons ook eens even stilstaan bij de 
figuren  
uit de kerststal ....   
laat ons ze goed bekijken  
en laat ons er maar een beetje op lijken. 
 
    Een beetje op MARIA, 
    dat je iets mag hebben van haar 
eenvoud, 
    van haar groot geloof en vertrouwen. 
 
    Een beetje op JOZEF, 
    dat je iets mag hebben van zijn 
    bescheidenheid en trouw. 
 
     
 

Een beetje op de ENGELEN, 
    boodschappers van goed nieuws, 
    van vrede, vreugde en geluk. 
 
    Een beetje op de HERDERS, 
    die hun schapen leiden en beschermen. 
 
    Een beetje op de EZEL, 
    luisterbereid en veel verdragend, 
    soms koppig maar volhoudend om 
    door te zetten op de goede weg. 
 
    Een beetje op de OS, 
    want trekkers zijn er nodig, 
    voortrekkers en spoortrekkers. 
 
    En veel, heel veel op het KIND, 
    dat ook in jou iets mag doorstralen van 
het echte leven 

    en dat door jouw liefde iedereen mag 
omringd worden 

    door warme aandacht en tedere zorg. 
 

Wij wensen jullie van harte fijne, gezellige kerstdagen en vrede en alle goeds in het nieuwe 
jaar ! 

 





  

• we met het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan schaatsen zijn in 

Essen? 

• heel veel kinderen gevallen zijn bij het schaatsen? 

• dat het platen waren i.p.v. echt ijs? 

• we toch veel plezier gemaakt hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• we een fijne wandeling gemaakt hebben met de 

lampionnetjes? 

• het koud maar toch gezellig was op de kerstmarkt? 
 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

Juf Jana en haar man kregen 2 december hun 3de kindje, Roos. Ze is het zusje 

van Linde en Bram. We wensen hen veel liefde en geluk toe!  

 

Ook Philip en Laura kregen er deze maand zusje Lena bij. We wensen dit gezin 

veel warmte en liefde toe. 

 

 

Geniet van de tijd die komen gaat en van alle mooie momenten daarna. 

 
 

 

 
 

 

Beste ouders,  
we herinneren er nog graag even aan dat de kerstgezinsviering doorgaat 
op zondag 25 december 2022 om 9.30 uur in onze parochiekerk. De 
kinderen mogen een geknutselde, versierde kaars (in karton of stevig 
papier) meebrengen. Als er kinderen zijn die graag iets lezen, iets 
uitdelen of een kaars willen aansteken, dan mag je dit laten weten aan 
juf Bernadette.  
Gelieve even te bellen naar op het nummer 03 666 56 36.  
 
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !   



Inzamelactie 

 

Met onze school zamelen wij nog steeds cartridges, klein ICT-materiaal en batterijen in. Zo verminderen we 

samen de afvalberg en steunen we het milieu. We zetten graag nog even op een rijtje wat hierbij hoort: 

 

Welke cartridges? 

- Alle originele toners en tonerflessen zijn welkom, maar geen beschadigde stuks en huismerken. 

- Inkjets, zowel de originele versies als de huismerken. 

 

 Klein ICT-materiaal: 

adapters allerlei Blu-ray drives routers 

laders laptop e-readers modems 

kabels en snoeren allerlei externe harde schijven hubs 

gsm’s iPad switches 

iPhone tablets acces-points 

smartphones iPod 
onderdelen van 
computers/laptops 

CD-ROM / dvd-rom drives thermostaten card-readers 

gameconsoles    

 

Welke kabels? 

Wij aanvaarden alle soorten kabels zoals stroomkabels, netwerkkabels, snoertjes, audiokabels, 

scartkabels, voedingskabels, afgeknipte kabels van elektrotoestellen, verlengkabels, ….. 

 

Deze cartridges en kabels mogen afgegeven worden aan de klasleerkracht of op het secretariaat. 

Wat mag er NIET worden ingezameld? 
Grote materialen zoals computers, printers, scanners, schermen, projectors,… 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

zo 1 kerstvakantie 

ma 2 kerstvakantie 

di 3 kerstvakantie 

wo 4 kerstvakantie 

do 5 kerstvakantie 

vr 6 kerstvakantie 

za 7 kerstvakantie 

zo 8 kerstvakantie 

ma 9 Luizencontrole 

di 10 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de 
bus 
L5: muziekles van juf Erika (wekelijks tot 21/3) 

wo 11 9u-12u: L3-L6 bib (bus) 
groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 

do 12 L3 ophalen aan de B-school 

vr 13 13u: nieuwjaarsreceptie lln 

za 14   

zo 15   

ma 16   

di 17 L3 ophalen aan de B-school 

wo 18 Fluodag: Iedereen komt in fluokledij 
groene klas afzetten aan de sporthal 
Alle kleuters worden opgehaald aan de 
sporthal 
Alle lagere schoolkinderen worden opgehaald 
aan de B-school: 1, 2, 3 achteraan, 4, 5, 6 
vooraan (zie nieuwsbrief) 

do 19 KS: wintersportdag FunZone Roosendaal 
L3 ophalen aan de B-school 

vr 20   

za 21   

zo 22   

ma 23   

di 24 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de 
bus 
L5-6: auteurslezing 

wo 25 groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 

do 26 L3 ophalen aan de B-school 

vr 27 8u45: rode klas: kijkmoment 
winterrapport 

za 28   

zo 29   

ma 30 lokale vrije dag - school gesloten 

di 31   
 

Maandkalender januari 


