
 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2022  

 

Activiteiten december:  

Donderdag 1 december  Ouderraad 2  

Vrijdag 2 december   Sint op school  

Woensdag 7 december  Openklasmoment instapklas  

Donderdag 8 december   Bovenbouw Theater Plaza 

Vrijdag 9 december                      Beweegmoment OBb en Woonzorgcentrum 

bewoners  

Woensdag 21 december  Meedoedag onderbouw  

     Rapport 1 

Donderdag 22 december   Kerstmarkt Montessori 
 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 2 december  

Vrijdag 16 december  

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

tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de zwembus. 

 

Uitstap op 8 december: Bovenbouw theatervoorstelling:  Oscar en oma 

Rozerood  

Op donderdag 8 december gaan de leerlingen van de bovenbouw naar cinema 

Plaza kijken naar de voorstelling: “Oscar en Rozerood”. 

Deze voorstelling kost 5 euro en wordt verrekend op de schoolrekening.  

 

Kerstmarkt: donderdag 22 december 2022 van 15u30 tot 18u30 

Na school op donderdag 22 december gaat onze tweejaarlijkse kerstmarkt door 

op school.  

Je kan na de schooluren terecht voor een warm of koud hapje/drankje, aankoop 

van verschillende zelfgemaakte knutselwerkjes, een fotoshoot met de kerstman, 

aankopen van lekkere kerstkadootjes, liedjes ten voordele van ‘Sprang Duffel’ 

kunnen aangevraagd worden, enz…. 

Meer info volgt binnenkort.  

 

 

 

 

 



  

2 
 

Wist je …  

 

• Dat onze Bag 2 School actie 469 kilo kledij opleverde en dit een 
bedrag van 140,70 euro opbracht? Je kan nog steeds elke dag kledij 
binnenbrengen op school.  
Onze volgende ophaling: dinsdag 6 juni 2023! 

• Dat vorig weekend werd ingebroken in onze school? 
Al bij al viel het nog mee: hierbij het volledige verhaal in ‘Gazet van 
Antwerpen’: 
 

Man pleegt inbraak in Montessorischool maar kan na zoekactie worden ingerekend 
Duffel -  

Een man heeft het voorbije weekend ingebroken in de Montessorischool op de 

Kwakkelenberg in Duffel. Een getuige alarmeerde snel de politie en die kon de verdachte in 

de buurt inrekenen. 
De kerel sloeg kort voor 3.30u zondagochtend toe. Een getuige had glas horen breken en merkte dat 
er iets loos was in de school. “De melder zag dat er licht brandde in een klaslokaal en zag ook dat een 
raam vernield was. Even later zag hij een man, met een rugzak, het gebouw verlaten”, zegt Lies 
Verreet van politiezone Bodukap. 

“Uiteraard zijn wij onmiddellijk ter plaatse gekomen en zijn we samen met de collega’s van de 
politiezone Lier met een zoekactie in de buurt gestart. Met succes, want snel kon de verdachte 
worden aangetroffen en werd hij van zijn vrijheid beroofd.” 

Gewond aan vingers 

De verdachte is een man die illegaal in ons land verblijft. In zijn rugzak zat een laptop die hij in de 
school had gestolen. Daarnaast was hij ook gewond aan de vingers, vermoedelijk veroorzaakt door 
het glas dat werd stukgeslagen. 

De inbreker is geen onbekende voor de politie. Hij is al voor verschillende feiten, waaronder ook 
diefstallen, bekend. In de loop van maandag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in 
Mechelen. Die besliste om de man aan te houden en in de gevangenis op te sluiten. Vrijdag moet hij 
voor de raadkamer verschijnen. Die beslist dan over zijn verdere aanhouding. 

• Dat onze leerkrachten woensdag tijdens de studiedag allen een 
brevet ‘levensreddend handelen’ behaalden bij het Rode Kruis? 

• Dat Sinterklaas en Zwarte Piet leuke en leerrijke spelletjes meebracht 
in alle klassen? Alsook het lekkere snoepgoed én de mandarijntjes 
waren gegeerd!!! Ga zeker de foto’s bekijken op de website! 

• Dat er heel wat (groot)ouders en leerlingen kwamen voorlezen in onze 
klassen tijdens de voorleesweek van 21 november? Al onze kinderen 
groot en klein hebben er van genoten. Bedankt aan alle voorlezers! 
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• Dat wij nog steeds graag vrijwilligers en 
leesmama’s/papa’s/grootouders…. ontvangen? 

• Dat onze leerlingen middenbouw een workshop mochten beleven met 
échte reptielen? Bekijk alle foto’s op de website! 

• Dat onze leerlingen bovenbouw een interessante workshop mochten 

beleven om milieubewuster te leren omgaan met afval i.s.m. en 

?   Ga zeker een kijkje nemen op de website! 
• Dat wij meedoen met de inzamelactie van oude GSM’s van 

Goodplanet?  Breng zoveel mogelijk oude toestellen naar de school! 

 

 

Waarom oude gsm’s inzamelen op school? 

 

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting 

slechts 1 tot 2% van alle gsm’s 

gerecycleerd. Dit kan beter! Doet jouw 

school ook mee aan een gsm-inzamelactie 

op school? Hiermee sla je vier vliegen in één 

klap:  

• Je brengt kostbare materialen 

opnieuw in omloop. 

• Je maakt jouw leerlingen en hun 

ouders bewust over de milieu-

impact en levenscyclus van een 

gsm/smartphone. 

• Je inspanningen worden beloond 

met gratis ICT-materiaal dat op 

jouw school aan een tweede leven 

kan beginnen. 

• Lagere scholen krijgen bij 

inschrijving een gratis pakket vol 

biologische moestuinzaden en 

een kleurrijke zaaikalender van 

Zie ze groeien. 

 

• Dat onze kleuters onderbouw een muzikale workshop meemaakten 
rond creatief musiceren?  Foto’s te zien op onze website! 
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• Dat wij weer unieke en schitterende nieuwjaarsbrieven zullen 
voordragen? Jullie pareltjes van kinderen op de voorgrond! Onze 
eigen juffen zorgden voor decor en fotoshoot! 

• Dat onze fluoactie nog steeds lopende is? Vergeet 
dagelijks je fluovest en helm niet! Naamteken alles aub! 
Er liggen heel wat fluovestjes bij de verloren voorwerpen. 

• Dat onze ‘Vrienden van Montessori’ de aankoop sponsort 
voor enkele leermaterialen voor onze trinoomgroep?  
Hartelijk dank alvast! 

• Dat op onze school pianolessen worden gegeven na schooltijd door 
‘Muziek in huis’ Nijlen? Je 
kan nog steeds inschrijven! 

• Dat ook onze buren van het 
woonzorgcentrum een 
kerstmarkt organiseren op donderdag 15 december (15 -19u): Wij 
gaan alvast eens langs! 

• Dat wij op de kerstmarkt ‘Sprang Duffel’ steunen 
door de aanvraag van liedjes?  Dit om het thema 
armoede en sociale uitsluiting bespreekbaar te 
maken in de leraarskamer en in de klas. 

Het Montessori-team 

  

  

 

 

Jarigen van de maand december  

4 december Stevens Benjamin  Juf Carmen  

4 december Stevens David Juf Carmen  

9 december Huybrechts Jo-Ana Juf Anna Laura 

15 december Van Vucht Oscar Juf Anneleen  

18 december Dikec Lydia Juf Anneleen  

18 december Yildiz Tarik Juf Catherine 

23 december Boen Jasper Juf Carmen  

30 december Voorhoof Erin  Juf Sofie  

 


