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Dankzij de grote inzamelactie van Bebat, met de door jullie binnengebrachte 

batterijen hebben we een groot aantal punten kunnen verzamelen.  Met deze punten 

hebben we onder andere 3 ballenkorven, enkele ballen, frisbeegoals, een reuze 

jenga, een kubb spel kunnen aankopen. 

 

Graag willen wij jullie ook zeker bedanken voor de massale 

sponsoring via onze twee acties.  Voor zowel de sponsoring 

van het groen als de actie van Tekenfund konden wij rekenen 

op jullie massale steun/inbreng.  Dankzij jullie zien onze 

speelplaatsen er straks nog beter uit en kunnen de leerlingen 

hier ten volle van genieten!  We kunnen jullie alvast meegeven 

dat de aanplanting van het groen zal plaatsvinden in de 

kerstvakantie. 

 

 

In december wordt er in de kleuterschool een filmpje opgenomen zo krijgt iedereen 

een inkijk op hoe het erin onze kleuterschool aan toe gaat. We hopen zo tegemoet te 

komen aan de nieuwe ouders en ouders die wensen in te schrijven, die jammer 

genoeg omwille van Covid-19 niet op school mogen komen.  Eind december zal dit 

op de website verschijnen, hou deze dus zeker in het oog.  

 

 
https://materdei-zegers.be/ 

 
 
 

Ook in november werd er weer hard gewerkt op onze speelplaatsen. 

Zo werden bijvoorbeeld de tribune en de doelen voor het hockeyveld geplaatst op 

de speelplaats van de lagere school. 

 
 
 
 
 
 
  

https://materdei-zegers.be/


 
 
Zondag 29 november start de adventsperiode, de advent is een tijd van wachten en 
verwachten. Door 4 zondagen lang een kaarsje aan te steken op de adventskrans, 
laten we steeds meer licht in de donkere winterperiode. En dit jaar hebben we nog 
meer dan anders behoefte aan dit teken van licht en warmte. Wij dragen dan ook een 
warm hart toe aan de ouderen, samen met jullie willen wij hiervoor een steentje 
bijdragen dmv een project rond “Voel-schorten” voor mensen met dementie. 
Hiervoor hebben de vrijwilligers die dit op zich nemen heel wat materiaal nodig. 
 

We zijn op zoek naar allerhande kleine voorwerpen om op deze 
schorten te bevestigen. Bijvoorbeeld: kleine knuffels die in je hand 
passen, pompons, sjaals met franjes, knutsel-belletjes, allerhande 
stofjes (schaap, pels, microvezel, fleece…), douchepuffs, ritsen 
(10-15cm), opnaaibare klittenband… of andere zaken die veilig op 
een schort kunnen bevestigd worden om aan te ‘prutsen’ 

 
We zouden willen vragen om alles ten laatste op woensdag 9 december op school 
te verzamelen, zodat we nog tijd hebben om een aantal schorten bij te maken. 
 
 

Kijk ook zeker eens naar volgende actie: 
https://dewarmsteweek.be/nieuws/hier-brandt-een-vlam-voor-jou 
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December 2020 
 

 

Maandag  30/11/2020  
 

Dinsdag  1/12/2020  KS 2 en KS 3 oudercontact - online 

Woensdag  2/12/2020   

Donderdag  3/12/2020   

Vrijdag  
4/12/2020  

Sinterklaas op school - voormiddag 
Dag van de vrijwilliger 

Zaterdag  5/12/2020    

Zondag  6/12/2020  Sinterklaas  is jarig 

Maandag  7/12/2020    

Dinsdag  8/12/2020   

Woensdag  9/12/2020   

Donderdag  10/12/2020  Kindergemeenteraad 17-18 u 

Vrijdag  11/12/2020  
 

Zaterdag  12/12/2020    

Zondag  13/12/2020    

Maandag  14/12/2020  LS 4 infoavond leren leren 19.30u – online aanbod 

Dinsdag  15/12/2020   

Woensdag  16/12/2020    

Donderdag  17/12/2020  
 

Vrijdag  18/12/2020   

Zaterdag 19/12/2020    

Zondag  20/12/2020    

Maandag  21/12/2020    

Dinsdag  22/12/2020    

Woensdag  23/12/2020    

Donderdag  24/12/2020    

Vrijdag  25/12/2020  Kerstmis  

Zaterdag  26/12/2020       kerstvakantie 

Zondag  27/12/2020    

Maandag  28/12/2020    

Dinsdag  29/12/2020    

Woensdag  30/12/2020    

Donderdag  31/12/2020  Oudejaarsdag  

Vrijdag  1/01/2021  Nieuwjaar  

Zaterdag  2/01/2021    

Zondag  3/01/2021    
 


