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Ik volg je wel ! 
 

Betekenis : gehoorzaam zijn, zorgzaam zijn, raad 

of advies vragen, zich schikken naar, luisteren, waar-

nemen, integreren, meegaand zijn, groot aanpas-

singsvermogen, schikt zich naar de groep, gemakke-

lijk 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 kin-

deren in ons land leven in armoede. Als 

we armoede bij kinderen willen vermin-

deren, is het belangrijk dat alle kin-

deren samen aan de slag gaan te-

gen armoede. Om dit thema bespreek- 

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 12 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.  

 

Advent 2019 



Sinterklaasfeest 

Nog enkele dagen en het is zover!  Eindelijk komt de langver-

wachte Sint. Op donderdag 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 welkomst-

woordje gaat de Sint dan bij de kleu-

tertjes en hun grootouders op be-

zoek. De Sint en zijn pieten zullen 

tijdens het grootouderfeest heel wat 

vragen van de kleuters beantwoor-

den. De kleuters zorgen op hun beurt voor enkele fantastische 

optredens. Zij worden de sterren op onze dansvloer. 

In de namiddag maakt de Sint tijd om in elke klas een bezoekje 

te brengen. Zal hij ook geschenkjes meebrengen?  

Wij kijken uit naar zijn komst! 

 

Op donderdag 5 december zijn er GEEN WARME 

MAALTIJDEN wegens grootoudersfeest!  
 

 

Deze actie georganiseerd door 

het oudercomité  draait op volle 

toeren. In de webshop van de 

kinderen kunnen jullie hun teke-

ning bekijken. Iedereen kan van 

hun kunstwerk vrijblijvend arti-

kelen (mokken, placemats, 

wenskaarten …) bestellen. 

Neem gerust een kijkje in het 

shopwinkeltje! De opbrengst wordt besteed aan didactisch 

materiaal voor onze leerlingen.  

 

De actie wordt afgesloten op 6 december. 

December 2019 

Z 1 Eerst zondag van de Advent 

M 2 (20u)Vergadering ouderraad   

D 3  

W 4 Oog voor lekkers: Clementines  

D 5 
Sinterklaas op school/Grootouderfeest 

Zwemmen 3 L +1 L 

V 6 Bib bezoek 1ste leerjaar  

Z 7  

Z 8 Tweede zondag van de Advent 

M 9 
Activiteit 4 / 5 / 6: Het Bos: Bomen de longen van 

onze wereld. 

D 10 (20u) SG: Gijzegem 

W 11 Oog voor lekkers: peer  

D 12 

(10u) Huis van het Kind  

Zwemmen 4 L + 2 L 

Chocoactie 3L en 5 L 

V 13  

Z 14  

Z 15 Derde zondag van de Advent 

M 16  

D 17 (16u) Personeelsvergadering 

W 18 
Oog voor lekkers: appel 

5L Medisch onderzoek: vaccinatie op school  

D 19 Zwemmen 3 L + 1 L 

V 20 

Kerstviering 

Viering van de jarigen 

Rapport 1L-6L 

Z 21  

Z 22 Vierde zondag van de Advent 

M 23 Start kerstvakantie 

D 24  

W 25 
Zalig Kerstfeest 

(11u) Kerstviering: St.-Niklaaskerk  Aaigem  

D 26  

V 27  

Z 28  

Z 29  

M 30  

D 31 Oudejaarsavond 



 

 

 

 

Rapport lager onderwijs 

Vrijdag 20 december krijgen de 

leerlingen van het lager onderwijs 

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 - 20 december - voor 

de kerstvakantie vieren wij op school 

ook het kerstgebeuren.  We starten met 

een bezinningsmoment door en voor de kinderen. Daar-

na genieten we van een lekkere koffiekoek.  Tot slot 

brengen de leerlingen van het 4de, 

5de en 6de leerjaar een kerstmusical. 

Het belooft een fijne dag te wor-

den.  

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 2020 zeker niet meer stuk. 

 

Het schoolteam wenst iedereen een  

fijne vakantie en veel leuke momenten 

van samenzijn tijdens de  

kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten. 

 

Vrijdag 21 februari 2020 

Carnavalstoet + bar ouderraad 

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseert het 

Vrij CLB Aalst een infodag voor ouders en 

leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, 

die vanaf september 2020 de stap zetten naar het secundair 

onderwijs. Hierbij zal informatie gegeven worden over het 

vernieuwde onderwijslandschap. Ouders en leerlingen kun-

nen er ook terecht met vragen, krijgen de mogelijkheid om 

de website van Onderwijskiezer.be beter te leren kennen en 

leerlingen hebben de mogelijkheid om een belangstellings-

proef in te vullen op de computer. 

Zondag 16 februari 2020 

Ontbijtpakketten voor Valentijn – afhalen of aan 

huis geleverd. 

 



Warme maaltijden december 2019 

JAARTHEMA 

De natuur, onze beste buur! 

In de maand december komt het derde onderwerp van ons jaarthema in de kijker. 

DE LUCHT staat centraal in elke klas.  

Wat kan er aan bod komen? 

 we onderzoeken de  

oorzaken en de gevolgen van vuile lucht en 

gaan op zoek naar oplossingen. 

 Kan de luchtkwaliteit in de klassen worden 

verbeterd? 

 Op zoek naar gezonde lucht in onze 

schoolomgeving 

 We springen om ter hoogst in de lucht... 

 Of is er geen vuiltje aan de lucht? 

 

DECEMBER 

LUCHT 

 


