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't Geestig gazetje
 D E  H O G E  G E E S T  -  U I T G A V E  N O V E M B E R  2 0 2 2

December, een koude maand met een warme sfeer. Dit voelen we op onze school elk
jaar goed aan. We zijn vol verwachting van leuke, gezellige momenten thuis, op school
en bij vrienden. Op 6 december komt Sinterklaas ons bezoeken, op 16 december is er
opnieuw een kerstmarkt. Daarna de vakantie met hopelijk veel fijne familiemomenten.
Ik wil jullie allemaal alvast heel fijne feestdagen en voor 2023 heel veel succes wensen !
Traditioneel organiseert men op het einde van het jaar de Warmste Week, ook onze
school doet hier al jaren aan mee. Ook dit jaar zetten we ons graag in voor dit mooie
initiatief. Binnenkort volgt er hierover meer info!

Warme groeten,
Directeur Bart

 



 De zwerfvuil actie  
   
We gingen met de klas naar de speeltuin in de Hoge Rode Moer om vuil te
rapen. Er lag bijzonder veel vuil verstopt in de struiken, dat zie je op het eerste
zicht niet. Blikjes, papiertjes, koekjesverpakkingen, plastic, enz.   
We hebben veel gevonden: groot afval en klein afval.   
Toch erg dat er zo veel afval ligt... Hopelijk wordt de wereld een beetje
properder!  
  
Geschreven door Lise van 6B

 
In het bos!

Elke donderdagmiddag trekken wij met de 2e kleuterklas onze laarzen aan om
naar het bos te gaan. Langs het 'geheime weggetje' het eerste stuk bos in. We
beginnen ons bosbezoek bijna altijd met een spelletje dat we inkleden naar
ons thema: tikkertje (bv dino, kom uit je hol), zoeken (herfstvruchten,
paaseitjes, ballonnen, ...), dansje, verstoppertje, enz. 
Maar dan komt het moment waar de kinderen het meeste naar uitkijken: vrij
spelen! We maken samen een kamp, spelen in het kamp, beestjes en
paddenstoelen zoeken en bekijken, blaadjes gooien, op takken klimmen, ...
Hier leren we zoveel, maar genieten we nog meer! 
Elke week gaan wij allemaal met een gevuld hartje terug naar school. Kijk maar
even mee!

 



STEM-olympiade

Wij (het 6de leerjaar) hebben meegedaan aan de
STEM-olympiade. Het zou kunnen dat er een paar
kinderen naar Brussel moeten. Dat is voor de finale,
alleen als ze die test goed hebben gedaan. 

Er zijn maar 64 kinderen die naar de finale mogen. 
Het is nog eventjes afwachten. Op 11 maart  2023
gaan de finalisten naar Brussel. 

Op het einde van de test kregen we allemaal een
pen in de vorm van een spuit. 

Happy Halloween! 
 

Hallo! Dit jaar knutselden we een leuk Halloween
masker in de klas. Zo hebben jullie ons vast nog
nooit eerder gezien.
 
Rara... Wie zitten er achter onze
pompoenmaskers? 
Griezelige groetjes van alle tweedeklassers.  



Supporters gespot!



Planning december
 

do 01/12 : 19u30 vergadering ouderraad 
  

ma 05/12: zwemmen L2 en L4a 
                namiddag: bezoek Sinterklaas + fanfare  
di 06/12: vm: bezoek van Sinterklaas in de klassen 

              13u30: Sinterklaasfeest in de sporthal 
              GEEN studie 

 
ma 12/12: zwemmen L3a, L3b en L4b 

                bib bezoek L3a, L6a, L6b 
do 15/12: bib bezoek K3, L1a, L1b, L2, L3b, L5 

vr 16/12: 16u - 21u: Kerstmarkt 
 

ma 19/12 tem vr 23/12: oudercontacten kleuterschool 
 

ma 19/12 tem vr 23/12: Warmste Week! (brief volgt) 
ma 19/12 tem vr 23/12: Warmste plaatjes 

ma 19/12: zwemmen L2 en L4a 
 bib bezoek: L4a, L4b 

 GEEN studie 
di 20/12: Warmste Croques 

 GEEN studie 
woe 21/12: 10u30 - 11u30 : Kerstviering in de kerk 

 11u - 12u: Welkomdag voor de peuters 
do 22/12: GEEN studie 

vr 23/12: vm: Warmste Wandeling 
 nm: Warmste Cinema 

  
za 24/12/’22 tem zo 08/01/’23: 

KERSTVAKANTIE 
 

⚡ Oudercomité Nieuwsflits ⚡
 

Het schooljaar is alweer een heel eind gesprongen. 
Na de herfstvakantie hebben jullie opnieuw massaal kledij en stofferij

binnengebracht. 
Maar liefst 1000 kilo. 

Dat brengt het oudercomité meer op dan de lotto! 
Alles voor de kids. Da's 't beste dat er is! 
Ook december heeft heel wat in petto. 

Zo komt op 6 december de Sint langs met chocolade en snoep(of
strooi-)goed en tovert hij een lach op ieders snoet. 

Dààrna is het tijd voor onze kerstgroet. 
Vrijdag 16 december rond een vuurkorf bij elkaar, dat wordt een

echte "bon soir". 
Eten, drinken en plezier zal er zijn, hopelijk ook jij! 

Tot dan, het oudercomité contact. 
 
 




