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 Personeelsnieuws 

* Juf An ( kinderverzorgster ) is nog steeds niet hersteld. Haar vervanging 
wordt verder opgenomen door juf Sabrina.  

* Juf Marlies ( L1B ) is sinds 13 november afwezig wegens ziekte. Zij 
wordt vervangen door juf Marie.   

* Juf Ria ( 3 KOA ) is afwezig tot en met maandag 11 de-
cember. Deze week neemt juf Ines van 3KOB de vervan-
ging op zich, vanaf volgende week komt juf Tinne voor de 
kleuters van 3KOA zorgen. 

We wensen onze zieke juffen een spoedig herstel toe ! 
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Grote Pietenparcours 

Naar jaarlijkse traditie vragen de 
zwarte pieten ook nu weer aan mees-
ter Guy om de dagen voor de intrede 
van de Heilige Man onze Burgstraatbengels te onderwerpen aan 
een heus zwartepietenparcours om zo hun pietendiploma binnen te 
halen. Daken beklimmen, zware speelgoedzakken in de schouw 
werpen, bij nacht wandelen, mekaar helpen een obstakel te omzei-
len, ... Alles komt aan bod om een toekomstige zwarte piet te wor-
den ! 

 

Spaghettifeest = succes! 

Een dikke merci aan alle ouders, leer-
krachten en leerlingen die van onze 
spaghettidag weer een echt feest ge-
maakt hebben! Het was leuk om met 
zovelen in de weer te zijn. En het 
mag zeker gezegd worden: “Het was 
weer om duimen en vingers bij af te 
likken!” Een hele grote dankjewel aan 
alle helpende handen vóór en achter 
de schermen ! Zonder jullie was dit 
feest gewoon ondenk-
baar !  
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Kijkdag voor nieuwe kleuters 
Op woensdag 20 december  (08u45) nodigen we graag 
de ouders en de nieuwe kleuters (geboren vóór 09-07-
2015 ) uit om kennis te maken met de werking van onze onthaalklas. Na 
een rondleiding door de school volgt een uiteenzetting door juf Lien over 
de klaswerking en zal er zeker een antwoord gegeven worden op al uw 
vragen betreffende praktische zaken. Men zegge het voort !  
 

Hij komt, hij komt … 

De juffen en meesters hebben een brief naar de Sint 
geschreven met de vraag om ook dit schooljaar onze 
schoolpoort niet voorbij te rijden. Wij hopen natuurlijk 
dan ook dat we de Sint en zijn knotsgekke knechten 
mogen begroeten op dinsdag 5 december en weten al 
sinds zijn aankomst in België dat er ook op onze school 
géén stoute kinderen waren ! 

  

Oudercontacten  

Woensdag 20 december krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht 
van uw kind het rapport en de ervaringen/vorderingen in de klas te bespreken 
tijdens een oudercontact. Hiervoor worden de inschrijfbriefjes later deze week 
meegegeven. Iedereen van harte welkom!  

Voor de kleuterschool gaat dit contact al door op dinsdag 12 december. Ook hier-
voor worden nog briefjes meegegeven. 

  

  

  

Kerstfeest op school ! 

Het duurt nog even, maar we zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor ons 
kerstfeest. Ook dit jaar mogen we al onze leerlingen op vrijdag 22 december 
vergasten op , hoe kan het anders, de traditionele frietjes met curryworst ! Voor 
onze Islamitische kindjes voorziet juf Nur halalworstjes. Onze ouderraad houdt 
eraan om deze gewoonte in ere te houden, waarvoor we hen natuurlijk erg dank-
baar zijn ! Voor drukke mama ’s en papa ’s geven we nu al even mee, dat onze 
kinderen ook dit jaar weer een cadeautje ter waarde van €3 mogen meebrengen 
naar de klas. Opgepast, in sommige klassen laat de leerkracht kaartjes trekken, 
zodat de leerlingen vooraf weten voor wie ze een pakje moeten kopen, gelieve dit 
vooraf even na te vragen bij uw kind. ( dit laatste geldt NIET voor de kleuter-
school ) 
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Wij leven heel erg mee met de familie van … 

Juf An ( kinderverzorgster ) en haar familie bij het over-
lijden van haar moeder. 

Lenn ( L2A ) en Liam (2KOA ) Lievens en hun familie bij 
het overlijden van hun overgrootvader. 

Kerstfeest voor onze oud-leerlingen 

Het is al jaren traditie …onze oud-leerlingen zijn 
van harte welkom op ons kerstfeest ! Maar de 
toestroom van vrienden en vriendinnen die nooit in De 
Burgstraat naar school gingen wordt te groot. Daarom 
krijgen onze oud-leerlingen bij aankomst op school 
van juf Ilse een eetbon voor hun frietjes en drank. Om 
13u00 eindigt het kerstfeest en nemen wij afscheid 
van onze oud-leerlingen . Men zegge het voort !  

Maandthema in de kleuterschool  

december 

KLAS 
Week 15 

 

Week 16 Week 17 
( 4– 8 ) (11 - 15) ( 18- 22)  

Thema Thema Thema 

OKO Sinterklaas Kerst in de klas Kerst in de klas 

1KOA Sint Kerst Kerst 

1KOB Sint en Piet Kerstmis Kerstmis 

2KOA Hoor wie klopt daar ? Oh dennenboom ! Oh dennenboom ! 

2KOB Sinterklaas is weer in ‘t land ! Kerstmis Kerstmis 

3KOA Zie ginds komt de stoomboot 
Zie je de lichtjes van de 

kerstboom ? 

Zie je de lichtjes van de kerst-

boom ? 

3KOB Zie ginds komt de stoomboot 
Zie je de lichtjes van de 

kerstboom ? 

Zie je de lichtjes van de kerst-

boom ? 



4 

 

Boekenbeurs op school 
We mochten heel wat mensen begroeten op on-
ze schoolboekenbeurs, waarvoor onze dank ! 
Ook de school kocht heel wat boeken aan. Er ligt 
nu een hele stapel boeken klaar om gekaft te 
worden. Zodra we de koppen bij elkaar staken 
om de uitbouw van onze schoolbib zijn uiteinde-
lijke vorm te geven, en de werkzaamheden ach-
ter de rug zijn, kunnen we van start gaan met 
onze eigen schoolbibliotheek. Wordt vervolgd !  

Woensdag 6 december 2017 : Geen school 
wegens pedagogische studiedag ! 

We staan er misschien nog niet helemaal bij stil, maar er breekt er een hele drukke pe-
riode aan. De Sint komt een bezoek brengen en de toetsen komen eraan voor onze kin-
deren. Wij hopen dat ze ook thuis de nodige rust zullen vinden voor zowel de stress 
naar Sinterklaas toe, als voor de toetsen die komen.  

Probeer de kinderen te ondersteunen waar nodig is, een luisterend oor te bieden en 
begrijpend te zijn voor hun gevoelens. Maar probeer vooral samen met hen te genieten 
van deze magische tijd!  

 

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 
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December 

 
 

VRIJDAG 1 Pietenparcours in turnzaal L5 Project Child Focus 

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4 
3KO zwemmen  

Ouderraad 19u 

DINSDAG 5 Sint & piet 

WOENSDAG 6 Pedagogische studiedag 
SVS Unihockey L3 & L4 (St.-
Aloysius) 

DONDERDAG 7 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 8   

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 12 Oudercontact KO 

WOENSDAG 13 
L2 Zwemmen  

SVS Unihockey L5 & L6 (St.-
Aloysius) 

DONDERDAG 14 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 15 L6 STEAM-dag ( GO Geel ) 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17   

MAANDAG 18 KO naar Circus Bruul 

DINSDAG 19   

WOENSDAG 20 
Kennismakingsdag 
0KO 

L2 Vrij zwemmen 

 

Oudercontact LO 

DONDERDAG 21 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 22 Frietjes op school  L4, L5, L6: Schaatsen  (Markt) 

ZATERDAG 23 Kerstvakantie 

ZONDAG 24   

MAANDAG 25   

DINSDAG 26   

WOENSDAG 27   

DONDERDAG 28   

VRIJDAG 29   

ZATERDAG 30   

ZONDAG 31   
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Januari 

 

 

MAANDAG 1   

DINSDAG 2   

WOENSDAG 3   

DONDERDAG 4   

VRIJDAG 5   

ZATERDAG 6   

ZONDAG 7   

MAANDAG 8 
Instapdag kleuters 

3KO Zwemmen  
L4 : Milieulessen IOK L6  Naar SAG VM 

DINSDAG 9   

WOENSDAG 10 
L2 Zwemmen  

SVS Trefbal L3 & L4 (St.-
Aloysius) 

DONDERDAG 11 
L1 Zwemmen  

Ouderraad 19u zonder team, 
team 20u 

VRIJDAG 12   

ZATERDAG 13   

ZONDAG 14   

MAANDAG 15 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 16 L2 & L3 CC De Werft  13.45 u 2+3KO : Dinomuseum Brussel 

WOENSDAG 17 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 18 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 19   

ZATERDAG 20   

ZONDAG 21   

MAANDAG 22 
3KO Zwemmen  

DINSDAG 23   

WOENSDAG 24 Kennismakingsdag 0KO 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 25 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 26   

ZATERDAG 27   

ZONDAG 28   

MAANDAG 29 De Neus ‘Prins Carnaval’ KO 2-3, LO 1-2 

DINSDAG 30   

WOENSDAG 31 
L2 Zwemmen  


