
We geven er een lap op! 
We hebben 2021 goed ingezet op school. Uitgerust na een 
rustige maar minstens even gezellige kerstvakantie zijn we er 
volop ingevlogen.  

Ons verhaal heeft er een nieuw hoofdstuk bij: januari was de maand van het 
geven. In de lagere school leerden we dat het fijn is iets te geven aan iemand, 
dat je daar blij van wordt. In elke klas hing een blad waar je een 
complimentje vanaf kon scheuren om aan elkaar te geven. Met het mooie 
verhaal over ‘De boom die gaf’, stonden we stil bij het feit dat je soms ook te 
veel kan geven. Dat je je grenzen moet bewaken en je jezelf niet mag 
voorbijlopen.  

Iemand waar we de afgelopen periode extra aan dachten en die we graag iets 
bijzonders gaven, was juf Lieve. Op 29 januari was het de dag van de 
directeur en werd ze verrast met een heus popart kunstwerk van de kleuters, 
een bloemenhart van het eerste leerjaar en een hart vol complimentjes van de 
andere klassen. 
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Nieuws uit de school 
Ons verhaal
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Ping ping! 
Bedankt voor de 
aankoop van foto’s en 
pannenkoeken. Deze 
acties brachten 
samen zo’n 5 000 
euro op.  

Moeke Veerle 
afwezig 
Maryse en Marie-
Thérèse vervangen 
haar.  

Carnaval 
Op vrijdag 12 februari 
vieren we in onze 
klasbubbel Carnaval. 
Je kind mag die dag 
verkleed naar school 
komen. 



Knutselkerstvakantie. 
Dankzij de Cajetaanse knutselpakketten werd de 
Kerst in uw kot een creatief genot! 

De week voor de de kerstvakantie was het een drukte van 
jewelste op school! Overal werden knutselpakketten voorbereid 
en samengesteld. Het was eens iets anders om te proberen als 
een geoliede machine telkens drie lintjes af te tellen en deze in 
een zakje te stoppen. 
 
Onze knutselpakketten werden een groot succes! Jullie 
knutselden er duchtig op los.  

De opbrengst van deze actie wordt verdeeld over alle klassen 
en wordt gebruikt door de individuele juffen om specifiek klasmateriaal aan te kopen. 

Lichte kleutertjes 
Op 2 februari vierden onze kleuters Maria Lichtmis. 

Dat Corona en vieringen niet goed te rijmen vallen, wisten we al. De kleuterjuffen lieten zich niet uit 
hun lood slaan en bedachten een andere oplossing! 
Met een lichtslinger werden alle klasjes met elkaar verbonden. Per klasbubbel maakten ze, de 
lichtslinger volgend, een tocht door de klasjes en gingen op zoek naar 4 verhalenprenten. Daarmee 
konden ze aan de slag in hun eigen klas om het verhaal van Maria Lichtmis te vertellen. De 
verwerking van het verhaal gebeurde in elke klas anders: er werden liedjes gezongen, gebedjes 
gezegd, kaarsjes gebrand en geknutseld en poppenspel gespeeld. Maar het allerleukste (en -lekkerste!) 
waren de poffertjes die ook dit jaar niet konden ontbreken. Mmmmm… 
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Koude kleutertjes 
De winter laat zich voelen, maar binnen is het 
warm… Of toch niet?! 

Nu de lagere school gered is van een ‘ketel met kuren’ en 
kan genieten van een constante temperatuur, sloeg het 
noodlot toe in de kleuterschool. Meer dan een week zaten 
onze kleinste Cajetanussertjes in de kou. Gelukkig kon het 
probleem toch enigszins opgelost worden en is het er weer 
lekker warm. Alleen kregen we wel het slechte nieuws van 
de technieker dat de ketel versleten en aan vervanging toe 
is. De opbrengst van de schoolfoto’s en de 
pannenkoekenverkoop (zie hierboven) zullen al een deel 
zijn van deze zware kost. 

Corona 
We zijn er nog niet vanaf, dit is de stand van zaken. 

Steeds meer zijn de blikken van de experts op de scholen gericht. Ze mogen openblijven - hoera voor 
ons! - maar onder weer wat strengere voorwaarden. De kinderen hebben vaste plaatsen in de klas en 
mogen niet meer wisselen van partner voor bijvoorbeeld een groepswerk. De verschillende klassen 
mogen binnen niet meer gemixt worden en dus kan onze studie niet meer doorgaan. Dat vinden wij 
heel jammer want om als kind pas laat uit de opvang te komen en dan nog aan je huiswerk te moeten 
beginnen, is geen pretje. De opvang mag enkel nog buiten doorgaan. Maar het is koud om zo lang 
buiten te zitten. Daarom vragen we jullie om, in de mate van het mogelijke, jullie kinderen zo vroeg 
als kan van school te halen. 

Geen fietsenhotel 
De krokusvakantie staat voor de deur, je fiets kan daar nog wel naast. 

We begrijpen heel goed dat het voor een aantal gezinnen niet haalbaar is om elke week meerdere 
keren de fietsen van de kinderen naar school te brengen en weer te komen ophalen. Die fietsen 
kunnen dan wel eens logeren in onze fietsenrekken. Tijdens de vakantie staan we dit echter niet toe. 
Zorg er dus voor dat ten laatste vrijdag 12 februari alle fietsen weer netjes mee naar huis genomen 
worden. Alvast bedankt!
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NIET VERGETEN! 
Op zondag 7 maart gaat het Cajetaliaans afhaalfestijn door!  
Bestellen kan door de code hiernaast te scannen!
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