
Kerst(licht) in uw kot! 
Iedereen is zijn binnenmuren beu gezien. Reden te meer om 
wat te knutselen en extra licht toe te voegen.  

We schrijven verder aan ons verhaal. Twee nieuwe hoofdstukken erbij: 
november was de maand van het loslaten, december stond dan weer in het 
teken van licht.  
 
Sinterklaas verlichtte met zijn komst de sfeer op school en toverde niet alleen 
op de kindergezichten maar ook op die van de juffen en meesters een brede 
glimlach. En met verenigde, verlichte geesten kwamen we op het idee om 
knutselpakketten aan te bieden als alternatief op onze oh zo gemiste 
kersthappening. Team Cajetanus was trouwens niet de enige die dit 
evenement miste: jullie bestelden massaal pakketjes en apéroboxen om het 
op die manier in jullie kot wat gezelliger te maken. Dankjewel! 
 
Deze laatste week laten we onze lichtjes nog eens extra hard opflakkeren en 
beleven we zo hopelijk nog een super gezellige laatste schoolweek van 2020, 
om daarna tijdens de kerstvakantie rustig op ‘waakvlam’ over te schakelen. 
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Geboortelijst 
Bedankt voor alle 
geboortecadeautjes  
die we al mochten 
ontvangen.Er zijn 
nog steeds enkele 
dingen op ons 
lijstje. ;) 
jegeboortelijst.be/
lijst naam : 
Cajetanus_1, code 
Sint-Cajetanus 

Inschrijven 
broers en zusjes 
van 2019! 
Dit kan van 
04.01.’21 t.e.m. 
05.02.’21. 

Aanmelden/
inschrijven 
nieuwe 
kinderen! 
Vanaf 1 maart 2020 
via http://
aanmelden.steenok
kerzeel.be 
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Dag Sinterklaasje… van op afstand. 
Maar we waren zó blij dat hij en Pietje Perk coronaproof langskwamen! 

’t Was even een chocolademunt op z’n kant, 
maar zélfs dit jaar stelden ze ons niet teleur. 
De hele week zette Pietje Perk zowel in de 
kleuter- als de lagere school de boel op stelten 
en eindelijk brak het grote moment aan: Sint 
en Pietje Perk kwamen naar onze school. Met 
een dubbele laag thermisch ondergoed onder 
pak en mantel en een mondmasker op hun 
gezicht, wachtten ze klas per klas op onder het 
afdak van de kleuterschool. Niets dan blije 
gezichten en dolle pret wanneer de snoepjes in 
het rond vlogen. Al was het dan geen bezoek 
zoals anders, noch de Sint, noch Pietje Perk, 
noch de kinderen lieten het aan hun hart 
komen. 

Nieuwe website en Trooper 
Surf via trooper naar uw favoriete webshop en klik daarna eens verder naar onze 
nieuwe website. 
Eind december dat betekent feestdagen, feestdagen betekenen cadeautjes. Ga je dit jaar niet in het 
echt shoppen? Flink zo! Maak je dan wel gebruik van online winkels? Nog beter! En zeker als je via 
onze trooper surft: trooper.be/cajetanus. Zo steun je gratis en zonder veel moeite onze school met al je 
online aankopen. Ben je uitgeshopt? Ga dan vanaf 1 januari eens een kijkje nemen op onze 
vernieuwde website: www.sint-cajetanus.be .

Noodgedwongen loslaten 
Ook droevig nieuws hoort bij ons verhaal. 

Vorige week kregen we het bijzonder droevige nieuws dat de papa van Elikya, 
een leerling uit het zesde leerjaar, overleed. Zo’n nieuws laat geen van ons 
onbewogen en we treuren mee om deze moeilijke gebeurtenis. We omringen 
Elikya met alle warmte die we maar kunnen geven en sturen haar en haar 
familie extra licht in deze donkere dagen. 
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Het succesverhaal van de ouderraad 
Weet jij hoe ze werken? 

Hoewel iedereen op afstand en zoveel mogelijk thuis moet 
blijven, laat de ouderraad zich daardoor niet uit het lood slaan. 
Maandelijks wordt er nog steeds digitaal door hen vergaderd. 
Met de opbrengst van hun acties verbeteren ze mee de 
leeromgeving van de kinderen. De touch screens in elke klas 
van de lagere school zijn bijvoorbeeld hun verdienste. 
 
De volgende actie die door hun op poten zal gezet worden is 
een coronaproof Cajetaliaans afhaalfestijn op zondag 7 maart. 
Wat het tuinfeest zal brengen, dat is nog niet te voorspellen, 
maar ‘fingers crossed’ dat we daar na lang - misschien nog wel 
op afstand - samen een drankje kunnen nuttigen. 
 

Heb je vragen, bedenkingen (of complimenten)? Of wil je gewoon heel graag een ouderraad-collega 
worden? Je kan hen bereiken op ouderraad@sint-cajetanus.be. 

Op naar het volgende hoofdstuk! 
De ‘point finale’ achter 2020 komt in zicht. 

Lieve ouders, we blikken terug op een uiterst gek jaar. In plaats van het zo snel mogelijk te vergeten, 
nemen we er vooral veel uit mee: inventieve oplossingen bedenken, dat kunnen wij. Volhouden, dat 
kunnen wij. Op afstand toch een samengevoel creëren, dat kunnen wij. De nodige flexibiliteit aan de 
dag leggen, dat kunnen wij. Een licht zijn voor elkaar, dat kunnen wij. Maar hoe komt het dat wij dat 
allemaal kunnen? Voor een groot stuk door jullie: jullie bemoedigende woorden, jullie dankbaarheid 
maar vooral jullie groot vertrouwen geeft ons de kracht om er dag in dag uit, in elke situatie, voor te 
blijven gaan en zo te blijven schrijven aan het prachtige Sint-Cajetanusverhaal. Dank jullie wel. 
 
Onze wens voor 2021 is wellicht dezelfde als die van ieder ander op dit moment: dat iedereen gezond 
mag zijn. Wees lief, zacht en warm voor de ander en jezelf. 
 
Tot volgend jaar,  
Team Cajetanus
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NIET VERGETEN! 
Op dinsdagnamiddag 9 februari om 14:00u kunnen nieuwe ouders deelnemen aan een online 
infosessie over de werking van de kleuterschool. Interesse? Stuur een mail naar 
lieve.duthoo@cajetanus-perk.be. Eind januari ontvang je dan een link om deze te volgen.
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