
 

 

 

Nieuwsbrief januari 2022  
         

 

Lieve kinderen, 
Beste ouders, 

 
 

Ooit besloten wij, leerkrachten, om ons met liefde in te zetten 
voor goed onderwijs voor onze kinderen. We  zouden 
vastberaden een verschil maken voor al onze leerlingen.  
Wel, wij maken dat verschil voor al onze kinderen!!!! 
Zo stappen zij met zelfvertrouwen de wijde wereld in! 
 
Misschien wordt de liefde en passie voor ons vak af en toe 
wat gedempt door verwachtingen van de overheid, door 
coronatoestanden, door het minimaliseren van onze cruciale 
opdracht door onze minister-president…. 
Desondanks blijven we geloven in onze KRACHT. 
Wij blijven ons VURIG inzetten voor elke gouden ster in onze 
school, jouw kind! 
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Wij blijven ‘verwonderd’ om het vuurtje bij onze kinderen aan 
te wakkeren. 
 
Wij willen nog steeds TIJD maken om samen met jullie 
op zoektocht te gaan naar al dat andere dat nog  
onderzocht kan worden! 
Zo kunnen wij op onze unieke manier alles  
met zorg en toewijding verbinden. 
 
Veel warmte, liefde en een nodige dosis energie 
Wensen we jullie om er in 2022 weer tegenaan te kunnen. 
Laten we vurig en verwonderd blijven!!! 
 
Het Montessori-team 
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Activiteiten december: 

Dinsdag 21 december:                              Rapport 1 

Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari: Kerstvakantie 

 

 

Activiteiten januari 

Donderdag 13 januari:        Oudercontact 2 : online via Teams                                                                                          

Maandag 24 januari:           Start Wafel- en notenverkoop (Vrienden van Montessori)                                

Vrijdag 18 februari:   Einde wafelverkoop 

 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 14 januari 2022 

Vrijdag  28 januari 2022 

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de kus- en rijstrook van 8u15 

tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de zwembus. 

 

Wist je… 

- Dat in elke klas niet alleen deze week maar wat werd ‘voorgelezen’ maar 

dagelijks wordt ‘verteld’ in de klas als talig onderdeel in de ontwikkeling? 

- Dat in elke klas inderdaad een ‘kerstfeestje’ werd gevierd, waar tal van 

ontwikkelingsdoelen aan bod komen? 

- Dat onze leerlingen bovenbouw de meest uiteenlopende en creatieve 

werkstukken presenteerden de afgelopen weken? 

- Dat juf Hilde en juf Leen voor de eerste keer ‘OMA’ werden van kleine 

Wout en kleine Florien! Proficiat en veel geluk!  

-  

-  
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- Dat onze school de laatste week zeer goed coronaproof bleef? 

 
- Dat onze kleuters en leerlingen een bezoekje brachten aan de mooi 

verlichte kerk vlakbij?  

- Dat onze buren lieve en zelfgemaakte kerstkaarten mochten ontvangen 

van onze kinderen?  
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- Dat wij uitkijken naar een tweede trimester vol goede moed en hoop? 

 

 
Jarigen van de maand januari   

 

Leerling  
 

Datum  Klas  

Ekmen Milan 5 januari Juf Anneleen  

Jacobs Aiden 12 januari  Juf Anneleen 

Danho Gabriella 13 januari Juf Catherine 

Delecour Broux Daurian 13 januari Juf Janne 

Dabou Zaina 14 januari Juf Tess 

Nancy Casteels 17 januari Administratief 
medewerker 

De Puysseleyr Finne 19 januari Juf Anneleen 

Heylen Rune 20 januari Juf Catherine 

Mukubu Wenzel 22 januari Juf Catherine 

De Houwer Floor 24 januari Juf Carmen 

Van Gerven Lena 27 januari Juf Sofie  

Diana Van Casteren  27 januari  Juf Diana Van Casteren  

 

Het montessori-team 
 


