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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. 

 

gezond gedrag: met een positieve ingesteldheid richt-
lijnen volgen, volgzaam zijn, gehoorzaam, beve-
len uitvoeren, raad opvolgen, zich schikken naar, 
meegaand zijn, om uitleg vragen, belangstelling 
tonen, zich laten inlichten, informatie beluiste-
ren...  

overdreven gedrag: op een overdreven manier en in 
alle situaties richtlijnen vragen, te braaf alle richt-
lijnen volgen zonder ook maar ooit weerstand te 
bieden of te protesteren, bang zijn om iets fout te 
doen om de genegenheid van iemand kwijt te 
raken, te gedwee meelopen, overdreven onder-
danig zijn, voor alles toestemming vragen...  

Gezondheidsopvoeding 
 

Chocola, chips, cola en snoep,                                              

neem je best eens onder de loep. 

Het gebruik hiervan minderen 

is goed voor alle kinderen.  

Colofon 
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De advent is in het christendom de benaming voor de aanloop-

periode naar kerst. In de adventsperiode bereiden christenen zich 

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

BEZINNING 

Vanaf zondag 2 december steken christenen 4 weken lang elke week 

een kaarsje meer aan op de adventskrans. Het groeiende licht van de 

vier kaarsen moet gezien worden als een groei naar het feest van de 

geboorte 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.  

Concrete acties 

Op donderdag 13 december organiseert het 3de en 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.  

Als school doen we mee aan de actie ‘Het Warmste 

Lied van Aaigem’  t.v.v. Welzijnsschakel Ommekeer 

vzw. Met een 70-tal zangers doen we op zondag 9 

december ons best om uiteindelijk verkozen te wor-

den tot het warmste lied van het concert. 

Sinterklaasfeest 

Nog enkele dagen en het is zover!  Eindelijk komt de langverwachte 

Sint. Op donderdag 6 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 welkomstwoord-

je gaat de Sint dan bij de kleutertjes en 

hun grootouders op bezoek. De Sint en 

zijn pieten zullen tijdens het grootouder-

feest heel wat vragen van de kleuters 

beantwoorden. De kleuters zorgen op 

hun beurt voor enkele fantastische op-

tredens. 

In de namiddag maakt de Sint tijd om in 

elke klas nog eens op bezoek te gaan.  

Wij kijken alvast uit naar zijn komst! 
 

Octopus verkeersshow met Levende Muziek 

De Octopus Verkeersshow is een wervelende 

voorstelling met muziek en humor waarbij ver-

schillende verkeersthema’s ludiek aan bod ko-

men (zebrapad, verkeerslichten, fiets in orde, 

enz.). Er is een lagere schoolvoorstelling en een 

kleutervoorstelling zodat de show afgestemd 

wordt op de leeftijd van de kinderen. De show is 

een mooie samenvatting van hetgeen de kinderen tijdens de lessen 

verkeer in de klas te zien krijgen. 
 

Spelcarrousel - 3L 

Op dinsdagvoormiddag 11 december trekken de leerlingen van het 

3de leerjaar naar de sporthal in Herzele (De Steenoven).  Daar staat 

SVS klaar met een heuse spelcarrousel. 

Na een serieuze opwarming, doorlopen de leerlingen verschillende 

opdrachten. Een kleine greep uit het aanbod: fietsparcours met gek-

ke fietsen, balanceerspeelgoed, speciale badminton- en tennisra-

ketten, parachuteoefeningen, blindemannetje, gezelschapsspelen, 

parcours op evenwichtsbalk, trampoline, springplank, ….  

We wensen het 3de leerlingen een fijne spelvoormiddag. 
 

Workshop ‘Wilgenhut bouwen’ 

Hebben jullie ook gemerkt dat er in het vorige Vincentje een foute 

datum werd gepubliceerd? 

Proficiat! Dan zijn jullie geslaagd voor het experiment ‘Wie vult onze 

enquêtes met de grootste aandacht in?’  

Voor alle duidelijkheid, de workshop gaat door op vrijdag 14 decem-

ber vanaf 9 uur. Niet enkel de wilgenhut en de wilgentunnel zal dan 

gebouwd worden, ook de bodembedekkers op de oprit en de planten 

rond de buitenkeuken zullen die dag geplant worden. 

Alle hulp is dus welkom! Gelieve op voorhand te mel-

den indien jullie aanwezig kunnen en willen zijn. De 

school zorgt uiteraard voor de catering.  

December 2018 

Z 1 (18u30) Nevendienst  

Z 2 Eerst zondag van de Advent 

M 3 
(NM) Zorgoverleg SG - Aaigem 

(13u) Talentenwerking LO 

D 4  

W 5 
Fruit: clementine 

MST - 5L 

D 6 

Zwemmen 3/1 

Sinterklaas 

Grootouderfeest 

V 7  

Z 8  

Z 9 Tweede zondag van de Advent 

M 10 

(9u)Toneelvoorstelling rond verkeer - 1KA —> 6L 

(9u30) Onderwijsraad 

(13u) Talentenwerking LO 

D 11 
(9u) Spelcarrousel - 3L  - Steenoven Herzele 

(11u30) Profs 4 - Directie 

W 12 Fruit: peer 

D 13 

Zwemmen 4 / 2 

(16u) Personeelsvergadering SG 

(20) BOS-vergadering Aaigem 

V 14 Workshop ‘wilgenhut bouwen’ 

Z 15  

Z 16 Derde zondag van de Advent 

M 17  

D 18  

W 19 Fruit: appel 

D 20 Zwemmen 3/1 

V 21 

Kerstontbijt + kerstviering 

Viering van de jarigen 

Rapport 1L-6L 

Z 22  

Z 23 Vierde zondag van de Advent 

M 24 Start Kerstvakantie 

D 25 Zalig Kerstfeest 

W 26  

D 27  

V 28 (19u) Kerstmijmeringen - St.-Niklaaskerk Aaigem 

Z 29  

Z 30  

M 31 Oudejaarsavond 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport lager onderwijs 

Vrijdag 21 december krijgen de leerlingen van het lager onder-

wijs hun Kerstrapport.  Hopelijk zijn klein en groot tevreden met 

de behaalde resultaten. 

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

belangrijk 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 

schooljaar.   

Kerstontbijt 

De laatste vrijdag - 21 december - voor de kerstvakantie vieren 

wij op school ook het kerstgebeuren.  We starten met een be-

zinningsmoment door en voor de kinderen.  Daarna genieten we 

van een lekkere koffiekoek.  Tot slot brengen de leerlingen van 

het 4de, 5de en 6de leerjaar 

een kerstmusical. Het be-

looft alvast een fijne dag te 

worden.  

 

Save the date... 

 

Voor de laatste dagen van het jaar 

veel gezelligheid met elkaar 

Voor de 365 dagen die dan volgen 

veel geluk en weinig zorgen. 

Wij wensen jullie een jaar met elke dag veel zon 

en alleen maar positieve dingen als dat eens even 

kon. 

Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, 

dan kan 2019 zeker niet meer stuk  

 

 

 Het schoolteam wenst iedereen een fijne va-

kantie en veel leuke momenten van samenzijn 

tijdens de kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten. 

 

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 

 

 

 

Dinsdag 22 januari 

Infoavond kleuteronderwijs (ouders peuterklas t.e.m. 3K) 

Locatie: VBS Sint-Vincentius, Aaigem 

Onderwerpen: welbevinden, schermtijd, bewegen, schoolrijp-

heid, afname toeters 

Vrijdag 1 maart  

Carnavalstoet + Après-ski-bar ouderraad 

Maandag 18 maart  

Vormingsavond gemeente Erpe-Mere 

Locatie: Sint-Annazaal, Bambrugge 

Onderwerp: Faalangst bij kinderen (aandachtspunt: ‘Hoe 

kinderen sterker maken?’) 

Zaterdag 27 april 

Opendeurdag + activiteit ouderraad 

Avontuurlijke workshop met aansluitend een gezellig     

eetfestijn. 

Zondag 17 februari 

Ontbijtpakketten voor Valentijn – afhalen of aan huis geleverd 

Warme maaltijden december 2018 

Maandag 03/12/18 Dinsdag 04/12/18 Donderdag 06/12/18 Vrijdag 07/12/18 

Seldersoep 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

Tomatengroentesoep 

Kalkoenfilet 

Kruidenroom 

Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

 Geen warme maaltijden wegens 

grootouderfeest 

 

Jardinièresoep 

Zeefantasie 

Broccoli 

Puree 

Maandag 10/12/18 Dinsdag 11/12/18 Donderdag 13/12/18 Vrijdag 14/12/18 

Erwtensoep 

Vegetarische verde saus 

Trivelli 

Tomatensoep 

Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Puree 

Kervel-preisoep 

Kippenhaasje 

Currysaus 

Appelmoes 

Rijst 

Tomatengroentesoep 

Cordon bleu 

Witte kool 

Puree 

Maandag 17/12/18 Dinsdag 18/12/18 Donderdag 20/12/18 Vrijdag 21/12/18 

Preisoep 

Ardens gebraad 

Duivelse saus 

Erwtjes en wortelen 

Gekookte aardappelen 

Aspergesoep 

Rundshamburger 

Mosterdsaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

 

Seizoensoep 

Vegetarische vol-au-vent 

Cruditeiten 

Gebakken aardappelen 

Tomatenroomsoep met rundsballe-

tjes 

Kerstkrokantje 

Ananas in currysaus 

Rijst met groentengarnituur 


