
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 13 – 02/12/2022 

 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag, 7 december : fruitdag! 

- Op maandag, 5 december gaan de leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

- Kleuterkampen in Sint-Lenaarts : ook tijdens de paasvakantie organiseert Sport en plezier  

in 2023 een omnisportkamp & kleuterkamp te St-Lenaarts. Zie flyer op onze website. 

 

2. Minder brol bij onze (glas)bol. 

Onze school(3de graad) nam deel aan de tekenwedstrijd “Minder brol bij onze (glas)bol”. De 

opdracht was om een eigen glasbol te ontwerpen. 

De winnende tekeningen rond het thema “een schone glasbolomgeving” zullen komend voorjaar 

gedrukt worden op verschillende glasbollen die zeker 3 jaar in het straatbeeld  blijven staan. Een 

hele eer, toch? 

Uit alle tekeningen werd per gemeente een top 3 samengesteld. Uit deze top 3 wordt een winnaar 

gekozen en u kan meestemmen!  

Voor onze school  zijn er 2 genomineerden: Charlotte Aernouts en Lennert Bastiaansen uit het 5de 

leerjaar. Ga naar www.igean.be/tekenwedstrijd   en stem mee! Dit kan tot 11 december. 

Dankjewel! 

 

 

 

 

 

http://www.igean.be/tekenwedstrijd


 

3. De Sint op bezoek in onze school. 

Vermits er volgens Sinterklaas dit jaar opnieuw geen stoute 

kinderen zijn… komt de Sint (hopelijk) maandag ook naar onze 

school voor een bezoekje.  

We kijken er alvast naar uit om hem weer bij ons te begroeten. We 

verwelkomen de Sint op onze speelplaats en daarna brengt hij een 

bezoekje aan de klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sjalen, mutsen, handschoenen, jassen voorzien van naam. 

De winter is weer in het land en we zien weer meer en meer handschoenen, sjaals, mutsen,…. bij de 

gevonden voorwerpen liggen. We willen vriendelijk vragen om alles te voorzien van naam en klas 

zodat het gevonden voorwerp terug kan bezorgd worden aan de juiste persoon. Vooral bij de 

kleuters is dit zeer belangrijk want zij weten niet altijd wat van hun is. Alvast bedankt! 

 

5. Operatie proper-Wat is Operatie Proper? 

Operatie Proper is een beloningssysteem waarbij scholen en 

jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil 

duurzaam aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op te 

stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, 

educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden 

inspanningen met een mooie financiële beloning! 

Onze school heeft zich geëngageerd om de omgeving van de school 

(speelplaats/stoep voor de school/parking) mee proper te houden! 

Bedankt ook aan al die ouders en grootouders die ermee voor zorgen 

om geen (zwerf)vuil achter te laten in de schoolomgeving! 

Dat deze oproep niet onnodig is, bewijst onderstaande foto die 

genomen werd in de loop van deze week! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Schoolfoto’s (individueel/klas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vraag van velen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online: 

                                Van 02 DECEMBER 2022 t.e.m. 9 JANUARI 2023 23u59. 

Om te bestellen gaat u naar de online bestelsite  www.vdeonline.com 

LET  OP:  bent u niet meer in het bezit van de foto-ID om een online bestelling te plaatsen, 

wendt u dan tot het (leerlingen)secretariaat van de school voor 23 DECEMBER 2022 

 

Een prettig weekend!                                                                                              

Het schoolteam.  

http://www.vdeonline.com/

