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Kalender 
 

Ma 6 jan Eerste schooldag in 2020! 

Driekoningen 

 

 

 

 

 

 

Wo 8 jan Medisch schooltoezicht L6 (vm) 

Do 9 jan Theatervoorstelling 'Meneer Blauwhemel' P-K1 (nm) 

Vrij 10 jan Zwemmen L1-3 

Ma 13 jan  Start inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2018 

Wo 15 jan Theatervoorstelling 'Raspoetin' L3-4-5-6 

Vrij 17 jan Zwemmen L1-3 

Vrij 24 jan Zwemmen L1-3 

Ma 27 jan Schoolsportdag L3 – L4 

Di 28 jan Schoolsportdag L1 – K2 

Wo 29 jan Oudercontacten LS  

Do 30 jan Schoolsportdag L5 – L6 

Middagsport L6 (netbal) 

 

Vrij 31 jan Schoolsportdag L2 – K3 

Rapport 3, semesterieel rapport (LS) 

Zwemmen L1-3 

Jarigen vieren maand januari 

 

De maandkalender is ook steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme. 

 

  



Nieuwjaarswensen 

 

 

2019 is bijna vervlogen, 

2020 staat reeds voor de deur 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen, 

alles krijgt een nieuwe kleur. 

Veel geluk en vrede, 

veel liefde voor elkaar 

Aandacht voor de naaste, 

het wordt een prachtig jaar! 
 

Cadeau Sint (ouderraad) 

Sinterklaas en Zwarte Piet waren ook dit jaar op bezoek in onze school.  Ze brachten voor elk kind van onze 

school wat lekkers mee en voor elke klas hadden ze klascadeaus bij… wat een verrassing!   

Met dank aan de ouderraad voor de financiële steun van Sinterklaas!   

De kinderen én de juffen en meesters waren laaiend enthousiast en genoten van de vele cadeaus! 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Overlijdens en geboortes 

Enkele kinderen van de school kregen er een zusje bij!  Een dikke proficiat aan de grote zussen en de  

trotse ouders. 

 

Elodie, zusje van Jasper (blauwe klas) 

Julie, zusje van Jolien (blauwe klas) 

Elize, kleindochter van poetsvrouw Karine 

 

 

Recepten om eens uit te proberen tijdens deze feestelijke periode 
 

Sneeuwman en rendieren van ijs en banaan 
dessert ● minder dan 30 min. ● 6 personen 

 

Ingrediënten 

• vanille-ijs6 bolletjes 
• bananen2 
• rozemarijn (vers)6 takjes 
• vanillepudding270 g 
• purechocoladecallets100 g 
• smarties6 
• zure aardbeienmat1 
• chocoladestiften 

Bereiding (25 minuten) 

1. Snij 6 driehoekjes uit de zure aardbeienmat. Snij de bananen in 6 gelijke stukken. Snij de takjes 
rozemarijn in 2. 

2. Smelt de chocoladecallets au bain-marie (plaats daarvoor een hittebestendige mengkom op een 
kleinere kookpot met heet water, de bodem van de kom mag het water niet raken). 

3. Dompel de stukken banaan in de gesmolten chocolade. Kleef in het midden een rode smartie vast 
als neusje. Steek er bovenaan 2 stukjes rozemarijn in om het gewei te vormen. Teken er 2 oogjes op 
met de witte chocoladestift. 

4. Verdeel wat pudding over het midden van elk bord een schep er telkens 1 bolletje vanille-ijs op. 
Teken met de bruine chocoladestift 2 oogjes op de bolletjes vanille-ijs. Maak neusjes met de stukjes 
zure aardbeienmat. Teken met de chocoladestift ook de handen van de sneeuwman in de pudding. 

5. Zet de rendieren naast de sneeuwmannen. 

 

 

 

  



Rendiertaart 
dessert ● 8 personen 

 

 

Ingrediënten 

• 1 cakes 
• aardbeien 
• chocoladestiften 
• Kinder Bueno's (twee repen) 
• Twee krakelingen 

 

Bereiding 

Leg 1 cheesecake op een mooi bord. Verwijder het kroontje van een aardbei en snij in de lengte in 2. Leg een 
halve aardbei op de plaats van het neusje. Teken met een chocoladestift (pure chocolade) de oogjes en de 
mond van het rendier. Steek twee repen Kinder Bueno op de plaats van het gewei en zet er twee krakelingen 
voor. Versier het bord eventueel met fruit naar keuze. 

 

Kerstspelletje: Jingle Bells 

Trek je het kaartje waar ‘Jingle Bells’ op staat, dan moet je een kerstliedje naar keuze zingen. Plots kom je 
niet verder dan Jingle Bells en Stille Nacht… Haha, misschien bedenk jij zelf wel creatievere kerstspelletjes. 

Kerstspelletje: De Tingeling Shake 

Neem een lege doos tissues.  Stop er kleine pingpongballetjes of belletjes is, probeer daarna binnen een 
minuut zoveel mogelijk balletjes of belletjes er uit te shaken. 
Je kan de lege tissuedozen versieren met wat kerstpapier en een elastiek door de zijkanten halen. Deze 
elastiek kan je dan rond de heupen knopen van de spelers. In elke doos steek je 5 belletjes. Wie als eerste 
minstens 3 belletjes uit de dozen kan shaken, wint. 

Kerstspelletje: Winterhanden 

Een van de meest toegankelijke kerstspelletjes wellicht want je hebt er zo goed als geen voorbereiding aan. 
Bovendien maakt het van het openen van de pakjes een hele belevenis. Wie een pakje mag openen, moet 
dit doen met skihandschoenen aan. Om de uitdaging nog groter te maken kan je ook wanten gebruiken. Heb 
je geen handschoenen bij de hand, dan kunnen ovenwanten ook een mooie uitdaging opleveren. 

 

Kerst - fotobooth 

 
 
Een kerst -  fotobooth!  Je kan de attributen zelf maken.  Teken en 
kleur er maar op los en bevestig je figuren op een stokje.  Wie 
maakt de mooiste en gekste kerstfoto’s? 
 

 

 

 



Kerstspelletje: versier de kerstboom 

 

Dit behendigheidsspelletje vergt wel wat 
concentratie en teamwork. Neem een lege 
kartonnen rol. Een rol van huishoudpapier lukt 
ook maar ik nam een rol waar je posters in kan 
versturen. Leg daar een stokje, bijvoorbeeld 
om papieren bloemetjes van te maken, op. Twee 
spelers moeten aan beide kanten kerstballen 
ophangen zonder dat het omvalt. Je kan het wat 
moeilijker maken door ballen van verschillende 
formaten klaar te leggen, volwassenen maar 1 
hand te laten gebruiken,… 
 

 

 

 

 

Maak er een fijne familietijd van! 

 

Tot volgend jaar! 

 

directeur Veerle 

https://www.livingbythesea.be/papieren-bloemen-kust/

