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Agenda 

04.01.2021:   Start tweede trimester 

Vandaag hervatten we de lessen op school, na een welverdiende kerstvakantie. 

 

06.01.2021: Het feest van Driekoningen 

Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de 

Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de 

koning der Joden gingen zoeken. 

 

07.01.2021:  Ouderkringvergadering 

Deze vergadering zal online plaatsvinden. Alle leden worden via mail uitgenodigd. 

20.01.2021:  MOEV Trefbal in de Mixx te Herselt (namiddag)         2de graad 

Onder voorbehoud. Of deze activiteit kan doorgaan hangt af van de Coronarichtlijnen op dat moment. 

21.01.2021:  Bibbezoek 
Om een veilige afstand tussen de klassen te garanderen in de bus, werd er beslist om slechts twee klassen op 

bibbezoek te laten gaan. De klas die op school blijft, ontleent een bibbox. Bij het volgende bibbezoek blijft een  

andere klas op school. Op deze manier werken we met een doorschuifsysteem en krijgt toch elk kind de kans  

om een boek van de bib te lezen. 

26.01.2021:  Theater in CC ‘t Het Gasthuis te Aarschot (voormiddag)       1ste graad 

Onder voorbehoud. Of deze activiteit kan doorgaan hangt af van de Coronarichtlijnen op dat moment. 

 

29.01.2021:  Facultatieve verlofdag      
Geen school vandaag voor onze kinderen. 

 

Noteer alvast in je agenda! 

 

06.02.2021:             Drive-in  

Zoals eerder vermeld kan onze jaarlijkse eetdag door de veiligheidsmaatregelen niet doorgaan. We 

werkten echter een alternatief uit: een drive-in. Meer informatie hierover lees je verderop in dit 

infokrantje. 

 

 

 



Informatie 
 

Update corona-maatregelen: code oranje 

Op school geldt nog steeds code oranje. Dit zal al zeker minstens zo blijven tot en met 15 

januari, volgens de laatste communicatie hierrond. U kreeg eerder al via mail en/of de 

website van onze school informatie over wat deze code voor ons als school inhoudt. 

De uitstappen en buitenschoolse activiteiten worden nog steeds tijdelijk opgeschort. Van de 

roodgekleurde activiteiten en uitstappen  in bovenstaand overzicht, die na 15.01.2021 

vallen, kunnen we op dit moment dan ook niet zeggen of ze doorgaan of niet. Alles hangt af 

van de toestand en de richtlijnen op dat moment. 

 

 

Eetdag wordt ‘drive-in’ 

Jammer, jammer jammer… Onze traditionele jaarlijkse eetdag kan niet doorgaan. 

Corona gooit hier letterlijk roet in het ‘eten’…  

Maar niet getreurd: je kan op zaterdag 6 februari toch nog bij ons terecht, zij het op 

een andere manier. Je kan je bestelling ophalen op school. We bieden jullie soep (per 

liter), vidé (per kg of halve kg), stoofvlees (per kg of halve kg), spaghettisaus (met vlees 

en vegetarisch, per kg of halve kg) en enkele heerlijke dessertjes aan, alles voorverpakt. 

Zo kan je dit thuis opwarmen en genieten van een heerlijke maaltijd!  

 

Je rijdt met de auto voorbij de schoolpoort, draait dan naar links en aan de klasdeur 

van de tweede graad wachten de juffen en meesters je op om je bestelling te 

overhandigen. Je hoeft dus zelf niet uit je auto te komen: een echte corona-proof 

drive-in!  

 

Inschrijven zal voor het eerst online gebeuren. Meer informatie hierover volgt vlak na 

de kerstvakantie.   

 

Alvast bedankt voor jullie steun!  

 

 

Verkeersveiligheid: ‘Zien en gezien worden!’ 

Ieder schooljaar besteden we extra aandacht aan de verkeersveiligheid in onze 

schoolomgeving. Zo nemen we al een aantal jaren deel aan het project ‘Helm Op Fluo 

Top’. We stimuleren de kinderen om op een veilige manier met de fiets of te voet naar 

school komen. ‘Zien en gezien worden ‘ is daarbij een heel belangrijk gegeven. Zo vragen 

we om steeds een fluovestje te dragen. Zeker in deze donkerste periode van het jaar is dat 

erg belangrijk. Maar een fiets die in orde is met werkende lichten is dat uiteraard ook. De 



politie, die soms wel eens aan de oversteekplaatsen toezicht houdt, meldde ons dat er 

toch wat kinderen zijn die zonder licht naar school fietsen. Wij willen dan ook aan alle 

ouders vragen om zeker de fiets van zoon of dochter hierop even na te kijken. In de lessen 

verkeer komt dit ook op school zeker aan bod. We willen allemaal dat onze kinderen veilig 

op school en thuis geraken… 

 

 

Afval op school… 

Naast verkeersveiligheid is ook afvalpreventie een belangrijk onderwerp binnen onze 

schoolwerking. We streven er naar om het afval op school tot een minimum te 

beperken. De laatste tijd merken we echter dat er terug meer en meer kinderen 

koekjes in de originele verpakking meebrengen. Dat afval vliegt dan rond op de 

speelplaats en in het bosje. 

Daarom willen we nog eens vragen om koeken bij voorkeur in een koekendoosje mee 

te geven. Kinderen durven die koekendoosjes nog al eens vergeten na het spel, zodat 

we na een tijdje met een hoop ongemerkte doosjes zitten. Dat is natuurlijk ook niet de 

bedoeling… We willen dan ook vragen om die doosjes te voorzien van een naam (met 

stift, naamsticker, …). 

Bedankt om hieraan mee te werken. 

 

 

 

Enkele leuke uitspraken van onze leerlingen 

 

Juf vraagt: “Wat is een zoogdier?” 

Leerling antwoordt: “Bijvoorbeeld een mug, die zuigt bloed van mensen.” 

 

“Straks hebben we een slaapfeestje. We gaan chips, koeroekoeroek (kroepoek) en 

snoep eten.” 

 

“Ik heb thuis ook al de ‘krestboom’ gezet.”  

 

“Wij eten straks ‘shushi’” 

 

“Wanneer doen we het ‘gebit’ (gebed)?” 

 

“Bij de brandoefening gaan we de olifanten halen om de brand te blussen.” 

 

Juf vraagt: “Wie staat er allemaal in de kerststal?” 

Leerling antwoordt: “Marie…. En de papa hé!” 

 



Kerstlied 

Er zit heel wat talent in de derde graad! Noah Schepers schreef zelf een tekst voor een 

kerstliedje. Meester Warre zette er een mooie melodie bij. Zo ontstond ons eigen 

kerstliedje! Kijken en luisteren jullie mee?  www.schoolvarenwinkel.be  

 

Kerstwensen 

De artiesten van de derde graad kregen de opdracht om een kerstwens te maken.  

We laten jullie graag mee genieten van deze prachtige wensen. 

 

 Voor alle mensen deze ster met fijne wensen, een goede gezondheid en bergen 

van geluk voorzien van gezelligheid. Een heel jaar aan een stuk. 

 Ik wens je een kerstbal vol liefde, vrede en geluk. 

 Ik wens je een snoepje vol plezier en veel vrienden, een goede gezondheid en dat 

corona snel voorbij zal zijn. Hopelijk maak jij er een leuk kerstfeest van! 

 Ik hoop dat je veel geluk hebt in je leven, liefde voor jou en genoeg eten om te 

leven. 

 Ik wens dat Kerstmis voor eeuwig blijft bestaan. Ik wens dat iedereen gezond 

blijft en corona verdwijnt. 

 Ik wens dat er wereldvrede is. 

 Ik wens dat er een actie komt voor Kom Op Tegen Kanker. Ik wens dat er mensen 

mogen komen en dat er een gewoon leven is. 

 Ik wens dat je heel gelukkig wordt. Ik wens dat je gezond blijft. Ik wens dat al je 

dromen mogen uitkomen. Ik wens dat corona verslagen wordt en dat we ons 

gewone leven terug kunnen opnemen. 

 Ik wens je alle sterren aan de hemel. 

 Ik wil je alles geven dat begint met een letter van het alfabet maar sorry dat kan 

ik je niet geven alles wat ik je nu kan geven is liefde, geluk, vrede en vriendschap. 

 Ik wens dat je je familie kunt zien met Kerstmis. 

 Ik wens je een ster vol geluk, liefde en gezondheid.  

 Ik wens je een sneeuwbal vol plezier! 

 Kerst draait niet alleen om veel pakjes krijgen. Nee, nee! Kerst draait vooral om 

liefde geven en samen zijn en dus wens ik jullie allemaal heel veel geluk en liefde! 

  

http://www.schoolvarenwinkel.be/


 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 Stickervel en (eventuele) bijbestellingen van de kerstkaartenverkoop 

 


