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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 

 
  

Graag uw aandacht voor… 
 

 

Met de volgende tekst staan we even stil bij de advent:  
 
Dat Kerstmis  
hoop mag brengen,  
geen ijdele hoop  
geen hoop tegen beter weten in  
niet het beste hopen  
en ondertussen het slechtste verwachten.  
Dat Kerstmis  
nieuwe hoop mag geven,  
sterker verlangen naar toekomst en  
meer vertrouwen in een ander,  
hoop die een mens leven doet.  
Dat Kerstmis  
Hoop mag laten geboren worden,  
handenvol hoop  
voor het nieuwe jaar.  
Kathleen Boedt 
 

***** 
 
Donderdag 1 december spelen de Rode Duivels hun derde match. Er wordt op school een 
supportersmoment voorzien met live-uitzending voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.  
Inschrijven verplicht met strookje, brief met meer info vind je vandaag in de boekentas van je kind.  
 
      ***** 

 
 
         Hij komt, hij komt,… 
 
 

 
 

Op vrijdag 2 december brengt Sinterklaas samen met zwarte piet een bezoek aan onze school. Het 
wordt alvast een gezellig feest voor alle kinderen want wat hebben we gehoord?  ‘Er zijn geen stoute 
kinderen dit jaar!’.  
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Alle (groot)ouders zijn welkom bij de intrede van Sinterklaas, om 13.20  op de parking van het 
Leernest. De burgemeester, schepen van onderwijs, schepen van milieu en de pers zijn ook 
uitgenodigd.  
Het afscheid van Sinterklaas en zwarte piet is voorzien om 15.15, op de parking van de school.  
Allen welkom! 
 

***** 
 

In heel wat klassen hebben we nog steeds te kampen met een luizenprobleem.  
We blijven rekenen op jullie medewerking om regelmatig en heel grondig te controleren en - 
wanneer nodig – ook te behandelen. Indien in de klas van je kind(eren) er luizen werden 
gesignaleerd, ontving je via mail of brief in de boekentas, wat meer uitleg over de behandeling. 
Gelieve deze goed op te volgen voor alle kinderen van het gezin.  
 

***** 
 
Op dinsdag 13 december is er opnieuw een veggiedag op school. In bijlage vind je een nieuw 
veggierecept, voor wie thuis samen met zijn/haar kind(eren) een veggiedag wil organiseren. Warm 
aanbevolen! 

***** 
 
Op vrijdag 16 december 2022 nemen we met het Leernest deel aan de kerstmarkt in de 
Ooidonkdreef.  
De kinderen maken knutselwerkjes in het thema van ‘Winterlicht’. Deze worden te koop aangeboden 
op de kerstmarkt tussen 18.00 en 21.00. De opbrengst wordt voor een groot deel geschonken aan de 
‘voedselbank’. 
Het oudercomité staat er ook terug met een frietkraam. Zij zijn open van 18.00 tot 22.00.  
Iedereen welkom! 
 

***** 

Op onze school hechten we veel belang aan de verkeersveiligheid.   

Een goede zichtbaarheid in het verkeer is dus absoluut noodzakelijk. We willen namelijk heel graag 
dat elke leerling zich elke dag veilig van en naar school kan verplaatsen. Gelukkig bestaat er een heel 
eenvoudige oplossing: een fluohesje dragen. Vooral de reflecterende strip licht goed op in het 
donker. Ook het dragen van een helm is geen overbodige luxe en maakt de kans op hoofdletsels 
aanzienlijk kleiner. 

Niettemin blijft het verkeer druk en gevaarlijk. Mogen we daarom uitdrukkelijk vragen dat wie met 
de wagen komt zich aan de toegelaten snelheid houdt en zich reglementair parkeert in de buurt van 
de school. 

Goed gezien worden, is zeker in deze wintermaanden de boodschap! Samen maken we werk van 
verkeersveiligheid! 

***** 

Vergeet onze recyclage inzamelacties niet! We verzamelen hiermee punten met de school om 
spelmateriaal aan te kopen voor de kinderen. 
Help ons met het verzamelen van: 

- Lege onbeschadigde toners 

- Lege kleine huishoudelijke batterijen 
Alvast bedankt voor jullie steun! 



 
We willen ook graag starten met een nieuwe inzamelactie: de GSM-inzamelactie! 
Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 20% van alle oude gsm’s gerecycleerd. Dit 
kan beter! Wij willen als school meehelpen. Door het verzamelen van oude gsm’s wordt de school 
beloond met gratis ICT-materiaal en zadenpakketten voor de schoolmoestuin! 
 

 
 

***** 
 
Vanaf nu kan je bij het online winkelen het oudercomité van onze school steunen via Trooper.be 
zonder daarbij extra geld te moeten uitgeven! 

 
Ga naar www.trooper.be/oudercomitevbsleernest. Kies daarna één van de meer dan 1000 
webshops. Winkel online en betaal zoals je altijd doet. Door via Trooper.be te passeren weet de 
webshop dat je het oudercomité van de school wil steunen.  
 
 
 

 

Welke activiteiten staan er op onze agenda? 
 

 
 

Datum 
 

Activiteit Voor wie? 

Zondag 27 nov Begin van de advent Alle kinderen 

Donderdag 1 dec Supportersmoment  
Rode Duivels 

4de, 5de en 6de leerjaar 

http://www.trooper.be/oudercomitevbsleernest


Vrijdag 2 dec Sinterklaasnamiddag  Alle kinderen 
Ouders en grootouders welkom om 
13.20 en 15.10 op de parking van de 

school. 

Maandag 5 dec Verkennen van het centrum en de 
openbare gebouwen in Deinze 

4de leerjaar A en B 

Dinsdag 6 dec Zwemmen 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar 

Vrijdag 9 dec Rapport 2 1ste tot en met 6de leerjaar 

Dinsdag 13 dec Veggiedag 
(zie bijlage) 

Alle kinderen 

Vrijdag 16 dec Kerstmarkt in Ooidonkdreef 
(verkoop knutselwerken                

kinderen en frietkraam met 
oudercomité) 

Allen welkom! 

Maandag 19 dec Zwemmen 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar 

Vrijdag 23 dec Kerstviering in de kerk in de 
Ooidonkdreef om 10.45 

Allen welkom! 

 
 
 
 
 

Van 24 dec 2022 
t/m  

8 jan 2023 
 

 
Geniet van de kerstvakantie en van de feestdagen! 

 

 
 

Graag tot maandag 9 januari 2023! 
 

 
 


