
   

 

 

  

 

Beste  ouders 

Het eerste trimester zit erop, morgen begint de kerstvakantie. Door de coronaproblemen 

rondom ons, was het schoolleven niet altijd even gemakkelijk. SAMEN met jullie lieve ouders en 

SAMEN met ons fantastisch kersenpitteam, slaagden we erin om er toch prachtige maanden van 

te maken. DANKJEWEL aan iedereen: jullie deden je best om afstand te houden, mondmaskers 

te dragen en de school niet binnen te komen. Niet altijd evident! 
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  Afgelopen dinsdag zongen en 

dansten onze kleuters voor de bewoners van het rusthuis. 

Hartverwarmend om te zien hoe de oudjes ( en wij) 

hiervan genoten! Daarna gaven we ook zelf geknutselde 

bloemen af om de kamers van de mensen op te fleuren. 

Foto’s hiervan kan je vinden op de website en de 

facebookpagina van de klassen. 

Ons jaarthema kent bij onze kleuters 

een groot succes. Elke maand komen 

we met z’n allen samen en brengen de 

juffen een toneeltje uit ‘Krullenbol’, de 

methode voor schrijfritmiek die we 

hiervoor gebruiken.  Daarnaast wordt er 

in elke klas regelmatig hieraan verder 

gewerkt. Krullenbol is plezier beleven, 

bewegen, visuele vaardigheden trainen, 

handvaardigheid stimuleren , 

ruimtelijke begrippen leren hanteren en 

zoveel meer. Leren en genieten gaan 

hier hand in hand! 

 

Om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren, 

werd er vanuit de 2 scholen (kleuterschool en lagere school) 

een werkgroep ‘Verkeer’ opgericht. We overleggen met 

elkaar en denken na hoe we het voor de kinderen veiliger 

kunnen maken om naar school te komen. Na de 

kerstvakantie nodigen we alle ouders uit om deel te nemen 

aan een enquête. Zo horen we de mening van vele ouders.  
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Tot slot wens ik iedereen een deugddoende kerstvakantie toe. Zorg  goed voor elkaar in je eigen bubbel, 

geniet van de feestdagen en houd het veilig! We zien elkaar terug op maandag, 4 januari. Heel graag tot 

dan! 

 

Hilde Peeters                                                 

Directie ’t Kersenpitje                               

  WELKOM !!! 

Op maandag, 4 januari verwelkomen we in  

’t Kersenpitje  5 nieuwe peutertjes: Leon, 

Lara, Olivia en Lilou starten in de 

hoofdschool. Mads zet zijn eerste stapjes in 

de Belleschool.

 

NIEUWE WEBSITE 

Onze website staken we in een nieuw, 

gebruiksvriendelijk en fris jasje.  

Vanaf VANDAAG is onze nieuwe website 

operationeel. Neem gerust een kijkje. We zijn al 

benieuwd naar jullie reacties!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN MELK MEER BIJ DE 

BOTERHAMMEN 

Daar we merken dat onze kleuters bij 

de  boterhammen zeer weinig melk 

drinken, hebben we beslist om ’s 

middags nog enkel soep en water aan 

te bieden. Er ging immers veel melk 

verloren.  

‘s Voormiddags kan er nog wel melk 

gedronken worden. 

 

BELANGRIJKE DATA  

Maandag, 4 januari: start 2de trimester 

Woensdag, 6 januari: luizencontrole 

Zaterdag, 13 februari t.e.m. zondag 21 februari: krokusvakantie 

Woensdag, 3 maart: pedagogische studiedag 

Zaterdag, 6 maart: openklasvoormiddag peuters geboren in 2019 


