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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 

10 november 2014: VERRASSING en opdracht geslaagd!  
Onze kleuters bakten niet minder dan 20 meter cake. 

Leerlingen van het lager gingen er net over met 24 meter cake.  
Een ongelooflijk resultaat, leuk om sa-
men zo onze 10de verjaardag te vieren. 
Iedereen smulde zijn buikje meer dan 
rond. Proeven van chocolade,- appel-, 
notencake … ongelooflijk om van zo’n 
rijke tafels naar hartenlust te mogen 
smullen.  

BEDANKT aan alle (groot)ouders  voor 
jullie formidabele bijdrage!! 

Wanneer we de enorme hoeveelheid overschot zagen, wisten we dat MIN enorm 
gelukkig zou zijn met deze schenking. Zo werkten we mee aan  de  11-11-11 ac-
tie ,waarbij dit jaar voedselverspilling in de kijker staat . Nog dezelfde avond 

brachten 
we alle 
cakes die over waren naar MIN (Mensen 
In Nood in Geel) en daar werden de ca-
kes met dankbaarheid aanvaard. Op de 
foto’s in bijlage zien jullie de verdeling 
van de cakes door MIN aan de families 
die wekelijks leven van de broodbede-

ling van MIN. Dit keer was er een lekker nagerecht voor al deze gezin-
nen.  

We ontvingen van MIN dan ook deze dankbare brief.  

Wij zijn FIER op onze bakkers en DANKBAAR 
voor de bijdrage van deze cakes! 



BOSKLASSEN 2014 

 

Na de feestelijkheden rond Wapenstilstand startten de vijfdeklas-
sers hun eigen blits Ardennenoffensief. Gepakt en gezakt met wis-

selend enthousiasme be-
reikten we L(a) P(etite) M
(erveille) voor een door-
gedreven sportieve en 
leerrijke driedaagse. 

Het klimmen, het rappel-
len, de verschillende 
touwbruggen, de death 
ride, de speleologie, de 

avonturenloop brachten het beste naar boven bij onze sportieve 
‘durfal’-groep.  

Ook de fauna en flora, het 
bezoek aan de biorama’s 
van Hotemme, de schatten-
jacht in de burcht van Log-
ne, het trotseren van het dui-
velsbed en de reflectoren-
tocht werden hartelijk ge-
smaakt net als de lekkere 
everzwijnballetjes trouwens.  

‘s Avonds werd de groep bovendien getrakteerd op leuke, spectaculaire, 

amusante acts van eigen bodem (fijn 
optreden van enkele muzische vijf-
deklassers). De verrassende disco-
avond maakte het heugelijke feestje 
compleet.  

Eén ding is zeker, deze groep is klaar 
om de Zwitserse bergen te veroveren 
(wel met risico op lawinegevaar)! 

Sneeuwklassen 2014—2015  

Woensdag  4 februari vertrekken onze zesdeklassers naar het Zwitserse Plaffeien en woensdagmorgen   11 fe-
bruari zijn ze terug in Kasterlee.  Ze kunnen beginnen af te tellen! 



Een  voor alle grootouders!! 

Dit jaar werd het een 

swingend grootouderfeest met 
een leuk verhaal waarin onze 
kleuters samen met de juffen op 

zoek gingen naar alle 
cijfers tot ze uiteinde-

lijk de 10 vonden.  

De garçons hadden hun 
werk en brachten ’ Dos 
servezas ‘ aan wat door 
ieder werd gesmaakt.  

Van de swingende 
meisjes naar de stoer, 

ogende  piraten  die door de dravende paardjes dan weer werden verjaagd.   

Onze kleuters dansten  vol overgave 
en vonden het ene na het andere 
cijfer. Een knappe choreografie,  ge-
knipte muziek,  de juiste ritmes én 
een enthousiast publiek.   

Genieten deed jong en oud. Onze 
secretaresses werkten van ‘nine to 
five’ en verzetten in die tijd heel wat 
werk en dit vol overgave en gedre-
venheid.  

Tussendoor nog even zwaaien naar 
opa en oma.  Plots  stonden de 
kleine beentjes stil want moe-
ke en vake waren in zicht.  

 Het waren ontroerende mo-
menten en bomma en bompa 
pinkten regelmatig een traan-
tje weg!  

 Ze wezen naar hun stoere 
kleinzoon, gooiden kusjes naar 

hun betoverende kleindochter, fiere grootouders die genoten van hun feest! 

Nadien werd er nog nagefeest en gesmuld van de lekkere cake die de mama’s hadden gemaakt. BEDANKT!! 



De SINT hij komt en dat is 
voelbaar aan de kinderen.  

Zullen de pieten niet vergeten om 
de brieven te komen halen? Toch 
maar oppassen dat je hen niet  

toevallig tegen komt. Stel je voor? 
Wat gedaan? Daarom nog maar 
even oefenen in onze  

kleuterklassen. Onze kleine zwar-
tepieten zie je er in alle tenues en 
meestal vergezeld door een brave 
SINT.Het wordt nu  wel echt 
aftellen naar  5 december! 

Voorlezen boeit jong en oud! 

Grootouders kwamen voorlezen en onze vierde-
klassers genoten.  

Hoe plezant om gewoon te 
mogen luisteren en genieten 
van een spannend verhaal!  

Bedankt aan alle lieve ouders 
en grootouders die dagelijks 
de tijd nemen om voor onze 
jeugd voor te lezen! 

Pedagogische Studiedag EHBO 

Op Woensdag 26 november 
werden de leerkrachten on-
dergedompeld in de nieuw-

ste technieken van CPR.  Onze Joren werd door de simulant behandeld 
en zo verscheen hij met brandwonden, … De lesgevers zorgden voor de juiste medische benadering en nodigden de leerkrach-
ten uit om de verzorging correct toe te passen. Onze dank gaat uit naar de plaatselijke medewerkers van het Rode Kruis voor 
het gebruik van hun infrastructuur en hun materiële ondersteuning.   

 



Interactief 
vertellen 
voor het 
6de leer-
jaar 

De leerlingen 
van het zesde 
leerjaar zijn 
naar een interactieve vertelling over het verhaal van Robin 
Hood geweest. Deze vertelling op basis van toneel en mu-

ziek vond plaats in de bib van Kasterlee. Dit vonden ze zeer leuk! Ze waren ook enthousiast dat ze een deel van 
het verhaal in de klas mochten naspelen in toneelvorm, dit in kleine groepjes. De resultaten waren heel knap. Hier 
schuilt duidelijk acteurstalent in het zesde! 

            Belangrijke data:  

♦ Woensdag 3 december 2014: Openklasdag Groene Kikkers  

♦ Maandag 22 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015: Kerstvakantie 

♦ Zondag 18 januari 2015: Openklasdag Groene Kikkers 

♦ Woensdag 21 januari 2015: Pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen 

♦ Woensdag 28 januari 2015: Openklasdag Groene Kikkers  

Fairtradewedstrijd. 

De leerlingen van het 6de leerjaar doen mee aan 
deze wedstrijd en  moeten enkele opdrachten ver-
vullen, één daarvan is zoveel mogelijk Fairtradeze-
geltjes verzamelen. Hun boodschap brachten ze 

zelf in elke klas. En … ze 
deden dit gedreven en fan-
tastisch, overtuigd van hun 
goede doel! 

Voor de Fairtradezegeltjes 
rekenen  ze  op de  hulp 
van de ouders en vragen zoveel mogelijk  Fairtradeproducten te 
kopen en de zegeltjes in het zesde binnen te brengen. Door Fair-
tradeproducten te kopen  zoals bananen, fruitsap, koekjes, rijst, 
chocolade, …help je niet alleen onze  zesdeklassers maar ook men-
sen/kinderen uit de hele wereld.  Super toch?   

4A wint de fairplaybeker! 
De leerlingen van 4A wonnen de fairplaybeker. De leerlin-
gen zijn trots dat de beer en de beker pronken in hun 
klasje. Voor de meester was het helemaal geen verrassing 
dat ze zo vroeg in dit schooljaar de prijs in de wacht 
sleepten. Het is nu eenmaal een toffe bende. Proficiat 
mannen!     De vrouwen natuurlijk ook.  

 



DECEMBER 2014 

Maan- Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

1 2 3 
Openklasdag 
Groene kikkers  

4 5 
Sint op bezoek! 

6 

Wereldwinkel-
beurs 

7 

Wereld-
winkel 

beurs 

8 9 10 
Verrassing! 

11 12 

Kersthappening 

13 14 

15 16 17 
Oudercontact 

kleuter + lager 

18 19 
 

20 21 

22 
Begin  

kerstva-
kantie 

23 24 25 
Kerstmis!  

26 27 28 

29 30 31 

Nieuwjaarzingen 

    

Optredens kinderen vanaf 18.00u 

Optocht van go-carts om 19.00u 

Jenever, glüwein, cavabar, advocaat , warme en 
koude dranken 

frietkraam, pannenkoeken 

Filmzaal, crealokaal, speelzaal voor  kleuters 

Soepverkoop en plantjes .v.v. de sneeuwklassen 

Verkoop breeklichtjes 
Iedereen welkom van17.00u tot 22.00u  KERSTHAPPENING 

Familiaal nieuws:   “ Achter elke traan van verdriet, zit een glimlach van herinnering…” 
Op 22 oktober 2014 overleed , Theo Verhoeven, de grootvader van Lente Pauwels (5A) en Nore Pauwels (4A)  

Op 23 oktober overleed  Glenn Verschueren, de nonkel van Noor Gommers  

Op 7 november overleed overgrootmoeder van Amber (2A) en Aaron (RV) 
 We delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte toe!  

De wereld staat even stil want een nieuw wonder is geboren. Profiat met de geboorte van:  

Kamiel het broertje van Colette (RV) en Marie  (1A) Franken. 

Lou, dochtertje van Kris van Eyck ( ICT er de Vlieger) 


