
     1 december 2015 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 
 
Beste ouders, 
 
De week van 16 november stond in het teken van de “week van de klok”. Ouders en 
kinderen hebben die week hun best gedaan om op tijd naar school te komen. Toch waren er 
nog kinderen ’s morgens te laat op school (maandag: 17 kinderen, dinsdag: 10 kinderen, 
woensdag: 7 kinderen, donderdag 8 kinderen, vrijdag: 11 kinderen). Een extra pluim willen 
we geven aan de kinderen van het zesde leerjaar. Zij waren die week geen enkele keer te 
laat op school. Proficiat! We willen jullie nog eens vragen extra aandacht te besteden aan de 
schooluren. We starten om 8u30! Bedankt voor jullie medewerking. 
Samen met de koude en de wind landen we in de maand december. De laatste maand van 
het jaar. Nog even en we mogen een nieuw jaar inluiden. 
December belooft ook een drukke maand te worden. Vrijdag 4 december verwachten we 
hoog bezoek. Sinterklaas heeft laten weten dat hij op 4 december naar onze school zal 
komen. Wat hij dit jaar allemaal voor ons zal meebrengen, blijft nog een goed bewaard 
geheim.  
Enkele dagen later beginnen de toetsen voor de kinderen van de lagere school. Nog andere 
belangrijke data vind je in deze nieuwsbrief. 
Op donderdag 17 december organiseert het oudercomité samen met de kinderen van het 
vijfde en zesde leerjaar een kerstmarkt op de speelplaats van onze school. Kom jij ook de 
kerstsfeer opsnuiven? De opbrengst gaat integraal naar leuke activiteiten tijdens de 
avonturenklassen. Iedereen is van harte welkom voor een drankje en een hapje! 
Ook houden we op donderdag 17 december in de turnzaal een boekenbeurs. Zoek je nog 
een origineel kerstgeschenk of leest je kind graag? Kom zeker een kijkje nemen. 
Op zondag 20 december organiseert ons schoolbestuur haar jaarlijkse kerstconcert. Ook de 
kinderen van onze school zingen mee die dag. We verwachten jullie om 15u00 in de kerk te 
Diegem. Kaarten te verkrijgen bij de klasleerkracht of op het secretariaat.  
 
We wensen jullie alvast allemaal een hartverwarmende kerstperiode en een geweldig 
jaareinde toe! 

juf Liesbeth, directeur 

 
 

Zondag 20 december (aanvang 15u00): KERSTCONCERT in de St Cornelius en Ste 

Catharinakerk te Diegem 

 

Klarinetkwartet Allegro Ma Non Troppe 

De kinderen van de parochiale basisschool Diegem o.l.v. juf Gerda en juf Mia 

Het parochiaal zangkoor o.l.v. Luc Boulangé en begeleid door organist Raymond Van Den 

Abeele en een blaasensemble 

 

Kaarten te verkrijgen op het secretariaat van de school of bij de klasleerkracht (VVK:€ 5) 

 

 



 

 
DECEMBER 

- maandag 30 november: start adventsperiode op school 
- donderdag 3 december: K2 en K3 naar het “huis van de  

sint” in Sint Niklaas 
- vrijdag 4 december: sinterklaasfeest 
- vrijdag 4 december: sintrapport (L3-4-5-6) 
- maandag 7 december: start toetsen lagere school 
- maandag 7 december: L3 en L4 naar CC Bolwerk (Pinocchio) 
- maandag 14 december: L2 naar CC Bolwerk (Film) 
- maandag 14 december: L3 Medisch onderzoek (op school) 
- dinsdag 15 december: einde toetsen lagere school 
- woensdag 16 december: rapport + oudercontacten lagere school 
- donderdag 17 december: L5 en L6 naar CC Bolwerk (Oorlogsgeheimen) 
- donderdag 17 december: rapport + oudercontacten lagere school 
- donderdag 17 december: vanaf 15u10 kerstmarkt op de speelplaats van de school en 

boekenbeurs ‘Pardoes’ in de turnzaal 
- vrijdag 18 december: kerstviering (11u) in de kerk te Diegem 
- zondag 20 december: kerstconcert (15u) in de kerk te Diegem 

 

 

Belangrijke weetjes… 

 

- Verloren voorwerpen zullen tentoon gesteld worden tijdens de oudercontacten, op woensdag 

16 december en donderdag 17 december, in de refter. Opgepast, wat niet weg is na deze dag, 

zal geschonken worden aan een goed doel. 

- Vanaf vrijdag 4 december tot de kerstvakantie: GEEN Franse les. De school eindigt dan 

ook voor het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar om 15u10. Studie van 15u20 tot 

16u00. 

_______________________________________________________________________ 
 

GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT VOOR HET GOEDE DOEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Binnen enkele weken is het Kerstmis. Het feest van de geboorte van Jezus. Het feest van vrede en warme harten. 

Graag hadden wij ons als school ook ingezet voor diegene die minder warmte ervaren tijdens deze periode. 

 

Laetitia, de mama van Charly (L6) en Cyriaque (L4) en Calyste (K3) vertelde ons enkele jaren geleden over een 

hartverwarmend initiatief van De Samaritanen VZW uit Brussel. Het begint stilaan een traditie te worden. Voor 

het vijfde jaar op rij werken we hieraan mee. Deze mensen zamelen elk jaar “dozen” in voor daklozen en 

kansarmen. Deze boxen worden door verschillende organisaties tijdens de kerstperiode uitgedeeld (o.a. ook 

Poverello).  

Lees meer op: http://www.shoe-box.be. 

 

Wat kunnen jullie concreet doen? 

Vul een “schoendoos” met voedingswaren die niet kunnen bederven (gemakkelijk te openen, klaar om te 

gebruiken, alcoholvrije producten… bv. conserven met fruit, worstjes, vis,…, koekjes, chocolade, nootjes, droge 

vruchten, blikjes drank,…) en bezorg deze aan de klasleerkracht of leg deze onder de kerstboom in de 

ontmoetingsruimte ten laatste op dinsdag 15 december 2015. Verpak de doos als kerstgeschenk. Je kan er 

eventueel een kerstkaartje bijsteken. Deze shoe-boxen worden door Laetitia aan de organisaties bezorgd. Zij 

zullen er vele mensen heel blij mee maken. 

 
 

 

 

 

http://www.shoe-box.be/


Oudercontact kleuterschool en lagere school 
 
Voor de kerstvakantie houden we een oudercontact voor de kinderen van de 

kleuterschool en de lagere school. 
 

We bespreken de vorderingen van uw kind tijdens een gesprek tussen leerkracht 
en ouders. Uw aanwezigheid is dan ook zeer belangrijk. 
 

Gelieve onderstaand strookje zo snel mogelijk ingevuld mee terug te geven 
naar school (indien u snel inschrijft, kunnen we het best voldoen aan uw wensen 

in verband met uur). 
 
Enkele belangrijke opmerkingen: 

 
 Er wordt tijdens het oudercontact geen toelichting gegeven in een andere taal 

dan het Nederlands.  Wij willen het Nederlandstalig karakter van onze school 
behouden.  Hopelijk kan iedereen hier begrip voor opbrengen. Wie de 
Nederlandse taal niet machtig is, brengt een tolk mee. 

 Wij vinden het heel belangrijk dat beide ouders komen naar een oudercontact. 
Wij kunnen per kind maar één oudercontact organiseren omwille van de 

tijdsbeperking. 
 Gelieve het toegewezen uur te respecteren. Tijdig aanwezig zijn is de 

boodschap, zo er wordt vermeden dat andere ouders onnodig moeten wachten. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Ik, ondergetekende, ouder van ______________________________ klas _____ 

heb voorkeur voor volgend uur (uren) tijdens het oudercontact: 

   

woensdag 16 december 2015 
 

o 16u00 – 17u00 

o 17u00 – 18u00 

o 18u00 – 19u00 

o 19u00 – 20u00 

 

 
 
Handtekening: 

 
___________________________________________________________ 

 
 
Definitief toegewezen uur door de leerkracht: ____________________ 
 

    

donderdag 17 december 2015 
 

o 15u30 – 16u00 

o 16u00 – 17u00 

o 17u00 – 18u00 

o 18u00 – 19u00 

o 19u00 – 20u00 

 


