
 

 

Nieuwsbrief december-januari 2022              
 

 

 

Met trots stellen we onze leerlingenraad aan u 

voor: een democratisch gekozen afvaardiging van 

de leerlingen op onze school.  

Als school vinden we de inbreng en de 

betrokkenheid van onze leerlingen van essentieel 

belang. 

Onze leerlingen zijn dan ook de inspiratie bij 

gemaakte beleidskeuzes.  

 

 

 

 

 

 

Onze kerstrozenactie kende een groot succes!  

De opgebrachte centjes zullen we spenderen aan de 

uitwerking van ons  speelplaatsproject binnen het 

jaarthema ‘Buitenbeentjes’.  

Ook hier stellen we onze kinderen centraal in wat zij 

nodig hebben om in de speel-en oefenkansen te groeien.  

 



 

 

Ouders zijn onze actieve partners in het opvoedings- en 

onderwijsverhaal!  

Hun betrokkenheid is een vaste waarde! 

In tijden van afstand brengen we ouders (virtueel) naar de klas.  

Zo werd de voorleesweek toch een gedeeld samen-verhaal!  

 

 

 

 

 

 

Op 6 december brachten Sint en  Piet een bezoek aan onze school!  

Het was een echt fysiek bezoek met warm onthaal via de  

snoepjesworp!  

Sinterklaas en zwarte piet waren onder de indruk van  de mooie 

dansjes die de leerlingen hadden voorbereid samen met de juffen.  

Een leuk klascadeau en een heerlijke snoepzak mochten hierbij 

niet ontbreken!   

Er werden alweer geen stoute kinderen gesignaleerd!        

 

 

 

 

Vanuit ons voltallige team Sint-Katrien 

sturen wij de allerbeste wensen richting 

jullie allemaal voor een gezond en 

vreugdevol 2022!  

We klinken op nieuwe mooie 

samenwerkingsinitiatieven met al onze 

partners.  

 

 

 

 



Dankjewel aan de Driekoningen 

uit het tweede en vijfde 

leerjaar van VBS Sint-Katrien 

voor de bijeen gezongen 

centjes ten voordele  de 

schoolwerking.  

Binnenkort meer nieuws over 
de bestemming van dit 
bijzonder mooie en 
hartverwarmende initiatief!  

 

 

 

     

Na de kerstvakantie mochten we deze flinke rakkers verwelkomen in onze warme school!  

Welkom James, Lotte, Onyx, Lynes, Xanaya!  

 

 

  

Juf Emilie vervangt vanaf januari juf Cécile in het 

tweede leerjaar en juf Lore zal onze zorgwerking 

versterken en deels ook een nieuwe uitdaging 

aangaan!  

We wensen veel succes aan juf Emilie en aan juf 

Lore en een spoedig herstel aan juf Cécile!  

 

 

 

 

 

 



Op de alpacaboerderij in het mooie 

Michelbeke hebben alle juffen genoten van 

een fijne teambuilding op de 

alpacaboerderij!  

Een mooie dag van verbinding en ook van 

modder ploeteren!        

 

 

 

 

 

 

 

Met deze laatste foto besluiten we deze nieuwsbrief van 

december en januari.  

Als nieuwe directeur op onze school kan ik op ‘de dag 

van de directeur’ en op alle andere dagen van het jaar 

alleen maar heel fier zijn op de input van dit team en op 

de mooie leerkansen die we iedere dag faciliteren voor 

onze leerlingen.  

Dankjewel voor de mooie attenties en lieve woorden 

vanuit het oudercomité, de raad van bestuur, de 

gemeente, complimentjes van de lieve leerlingen op 

onze school en van het team! 

Het werd een hartverwarmend dagje!  

 

 

Sofie Van den Borre  

Directie Vrije Basisschool Sint-Katrien  

 

 


