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De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode 
naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord ‘adventus’, 
dat ‘komst’ betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich 

voor op het kerstfeest, wordt de geboorte van Jezus herdacht.  
 

BEZINNING 
 

Vanaf zondag 3 december ste-
ken christenen 4 weken lang 

elke week een kaarsje meer aan 
op de adventskrans. Het groei-
ende licht van de vier kaarsen 
moet gezien worden als een 

groei naar het feest van de ge-
boorte van Jezus, het licht in de 

wereld.   
 

In de Advent loopt elk jaar de campagne “WELZIJNSZORG”, om de 
armoede in eigen land te bestrijden. Veel te veel kinderen in ons 
land leven in armoede. Ook bij ons  op school. Als we armoede 
bij kinderen willen verminderen, is het belangrijk dat alle kin-
deren samen aan de slag gaan tegen armoede. Om dit thema be-
spreek baar te maken, ontmoeten de kinderen de komende weken 
‘Robby’. Samen met zijn vrienden beleeft hij allerlei avonturen, die 
kleur geven aan het armoedeverhaal.  

 
Op donderdag 14 december organiseert 
het 5de leerjaar 
‘Chocomelk op 
de stoep’. Ze 
verkopen war-

me chocomelk voor 1 euro per 
tas. Iedereen kan op die manier 
zijn steentje bijdragen.  
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Kalender 

V 1  

Z 2 (18u30) Nevendienst  

Z 3 Eerst zondag van de Advent 

M 4 
(13u30) Infovergadering Katrolwerking Huis van 
het Kind – Erpe-Mere 

D 5 Sinterklaas op school 

W 6 
Sinterklaas 
Fruit: clementine 

D 7 

Zwemmen 1 / 3 
(VM) Medisch Onderzoek 1L - school 
(voorbereiding) 
(20u) Algemene vergadering  

V 8 
BOS-vergadering Aalst 
(12u) Leerlingenparlement 

Z 9  

Z 10 Tweede zondag van de Advent 

M 11  

D 12 (16u) Personeelsvergadering 

W 13 Fruit: peer 

D 14 
Zwemmen 4 / 2 
(9u) Onderwijsraad 
Chocoactie 5de leerjaar 

V 15 (VM) Medisch Onderzoek 1L - school (arts) 

Z 16 Klusjesdag leerkrachten 

Z 17 Derde zondag van de Advent 

M 18  

D 19  

W 20 Fruit: appel 

D 21  

V 22 
Kerstontbijt + kerstviering 
Viering van de jarigen 
Rapport 1L-6L 

Z 23  

Z 24 Vierde zondag van de Advent 

M 25 
Start Kerstvakantie 
Zalig Kerstfeest 

D 26  

W 27  

D 28  

V 29  

Z 30  

Z 31 Oudejaarsavond 



Sinterklaasfeest 

Nog 4 keer slapen en het is zover!  Eindelijk komt 

de langverwachte Sint. Op dinsdag 5 december 

om 8u45 verwachten we de Sint op onze school. 

Samen met alle leerlingen van onze school zullen 

we zingen en dansen om hem te verwelkomen. 

Na een welkomstwoordje zullen de Sint en zijn 

Pieten dan bij de kleutertjes en de leerlingen van 

de lagere school op bezoek gaan.  

Aangezien de Sint bij zijn aankomst in Antwerpen gezegd heeft dat er 

dit jaar geen stoute kinderen zijn, zullen er wel geschenkjes zijn 

zeker?! Word jij ook al een beetje zenuwachtig ?! 

Rapport lager onderwijs 

Vrijdag 22 december krijgen de leerlingen van het lager onderwijs 

hun Kerstrapport.  Hopelijk zijn klein en groot tevreden met de be-

haalde resultaten. 

Tip : vergelijken met andere leerlingen heeft weinig zin.  Het is belang-

rijk dat je de behaalde cijfers toetst aan de inzet en de mogelijkheden 

van je kind. 

Hiermee eindigt ook het eerste en langste trimester van het school-

jaar.  We wensen iedereen een fijne vakantie en veel leuke momen-

ten van samenzijn tijdens de kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten. 

Kerstontbijt 

De laatste vrijdag - 22 december - voor de 

kerstvakantie vieren wij op school ook het 

kerstgebeuren.  We starten met een bezin-

ningsmoment door en voor de kinderen.  

Daarna genieten we van een lekkere koffie-

koek.  Tot slot zullen verschillende klassen 

zorgen voor wat extra animatie rond Kerstmis.  

Het belooft alvast een fijne dag te worden.  

Warme maaltijden december 2017 

Gezondheids-opvoeding 
 
Chocola, chips, cola en snoep neem je best eens 

onder de loep. Het gebruik hiervan minderen is goed 

voor alle kinderen.  

Sociale vaardigheden: kameel 

 
Ik volg je wel ! 

 

Betekenis: gehoorzaam zijn, zorgzaam zijn, raad of 

advies vragen, zich schikken naar, luisteren, waarne-

men, integreren, meegaand zijn, groot aanpassings-

vermogen, schikt zich naar de groep, gemakkelijk 

type dat niet graag ruzie krijgt. 

 

overdreven gedrag: te braaf alle richtlijnen volgen 
zonder ook maar ooit weerstand te bieden of te 
protesteren, bang zijn om iets fout te doen over-
dreven onderdanig zijn, voor alles toestemming 
vragen...  

Maandag 04/12/17 Dinsdag 05/12/17 Donderdag 07/12/17 Vrijdag 08/12/17 

Seldersoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Wortelsoep 
Kippenfilet 
Currysaus 

Appelmoes 
Rijst 

Tomatengroentesoep 
Varkensgebraad Prince Orloff 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

Jardinièresoep 
Zeefantasie 

Broccoli 
Puree 

Maandag 11/12/17 Dinsdag 12/12/17 Donderdag 14/12/17 Vrijdag 15/12/17 

Tomatensoep 
Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Rijst 

Erwtensoep 
Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 
Spinaziepuree 

Kervel-preisoep 
Kippenhaasje 

Provençaalse mix 
Trivelli 

Tomatengroentesoep 
Cordon bleu 
Witte kool 

Puree 

Maandag 18/12/17 Dinsdag 19/12/17 Donderdag 21/12/17 Vrijdag 22/12/17 

Preisoep 
Varkensgebraad 

Duivelse saus 
Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Aspergesoep 
Rundshamburger 

Mosterdsaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Seizoensoep 
Vol-au-vent met champignons 

Geraspte wortelen 
Gebakken aardappelen 

Tomatenroomsoep met rundsballetjes 
Kerstkrokantje 

Ananas in currysaus 
Rijst met groentengarnituur 

Niet vergeten te noteren in jullie agenda… 

9 februari 2018 

Carnaval stoet / AVANT-SKI (activiteit ouderraad) 

Koekenverkoop 
t.v.v. GROENE en AVONTUURLIJKE  

speelplaats. 

€6/doos 

Bestelling doorgeven ten laatste tegen vrij. 15/12  


