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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het was een bewogen week deze week. Niet alleen het in span-

ning aftellen naar de verjaardag van de Sint, maar ook de aan-

wezigheid van twee extra ‘meesters’ in onze school. De inspec-

teurs hebben onze hele schoolwerking erg grondig bekeken en 

werken nu aan een verslag met hun bevindingen. Uit de reflec-

tiegesprekken die we vandaag al hadden konden we toch al af-

leiden dat ze de ingeslagen weg die we volgen heel erg waarde-

ren en dat we als een warme, zorgzame school worden gezien. 

We zullen er later zeker meer over vertellen! 

Lieve groet van meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/12 Kijkmoment peuters 

16/12 Sportsnack 1-2-3 

16,17, 

19/12 

Geen studie! 

19/12 Kerstmarkt tvv CODA 

20/12 Kerstviering –en toneel 

20/12 Rapporten LS 

23/12-

03/01 

Kerstvakantie 

STUDIE 

Volgende week is er nog  

gewoon studie zoals altijd. De 

week nadien is de laatste week 

voor de kerstvakantie, dan is er 

geen studie voorzien.  

GEZOCHT 

Onze leerlingen van de Zesdeklas zijn voor de kerstmarkt  

op zoek naar sleutelhangers. Groot of klein, maakt niet uit. We 

beloven er iets moois mee te maken. ;-) 

Kunnen jullie ons helpen?  

Via de klasjuf komen ze  

zeker bij ons terecht. 

Alvast bedankt!  
MEBRENGEN 

Kunnen jullie tegen  

maandag meebrengen: restjes 

wol, 2 lege wc rolletjes en 

mandarijnenschillen! We gaan 

er iets leuks mee maken voor 

de kerstmarkt! WERELDLICHTJESDAG 

Elke tweede zondag in december wordt  

“Wereldlichtjesdag” gehouden. Op deze dag  

steken mensen om 19u over de hele wereld  

kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden  

kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk  

wat lichter voor mensen die een kind verloren  

en daarnaast is er het besef dat je niet alleen  

bent met je verdriet. Sommige mensen herdenken  

een volwassen kind, anderen een kindje dat niet eens de kans 

kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het 

verlies nog vers is en anderen voor wie het al 30 jaar geleden is. 

Er zijn mensen die zelf geen kindje verloren hebben maar zich 

heel betrokken voelen bij familie, vrienden, buren, die dit wel 

hebben moeten meemaken. De pijn van het gemis en het verlies 

van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en 

verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. 

Deze oproep klinkt wereldwijd: Steek op 8 december 2019 om 

19u een lichtje aan, zichtbaar buiten of voor het raam. Of on-

zichtbaar in huis. Zo wordt ook Wuustwezel een beetje lichter en 

worden alle overleden kinderen weer even in het licht gezet. 

KERSTMARKT 

Ter nagedachtenis van Ilse, de ere-

voorzitster voor altijd en altijd van onze ou-

derraad organiseren we op donderdag 19 de-

cember een mini-kerstmarkt op onze school. 

Je kan er genieten van de kinderen die lied-

jes zingen, iets lekkers eten of drinken of 

iets kopen om mee naar huis te nemen. We 

doen dit alles tijdens Warmste Week ten 

voordele van CODA. 

Jaargang 10, nr 11  

6 december 2019 

Nieuwsbrief 


