
TICHELTJE  

Beste lezers, 

 

Na afloop van een jaar blikken we graag even terug, maar kijken we ook weer uit naar wat de 

toekomst ons brengen zal.  

 

De afgelopen 2 maanden stonden weer tal van activiteiten op de agenda. Enkele hoogtepunten waren 

beslist het ‘grootouderfeest’ en ‘het bezoek van Sinterklaas’. Dit zijn onvergetelijke momenten voor 

groot en klein. Neem zeker een kijkje op onze website. 

 

De laatste dagen van het jaar, alsook de eerste dagen  

van het nieuwe jaar, brengen ongetwijfeld de nodige 

drukte met zich mee. Dit is zo in onze school maar  

ook in uw gezin. Het zijn vaak donkere dagen. Maar  

dankzij de talrijke lichtjes binnen- en buitenshuis  

heerst er toch steeds een gezellige sfeer. 

 

Wij willen u alvast van ganser harte fijne kerstdagen  

toewensen en een hoopvol en dynamisch 2016.  

 

Geniet van een feestelijke kerstvakantie! 

 

 

Verkeersveiligheid dragen we hoog in het vaandel! 
 

Als school werken wij aan een veilige schoolomgeving. Maar dat kunnen we niet alleen, daarvoor 

rekenen we graag op uw medewerking.  

 

We vragen met aandrang om het autoverkeer nabij de school te vermijden, vooral aan de 

kleuteringang. We hebben meerdere parkeermogelijkheden nl. nabij de apotheek en voor het 

kerkhof. U kan van hieruit op een korte afstand en veilige manier te voet onze schoolpoort bereiken. 

Wij vragen dat alle kinderen een fluohesje dragen.  

Hierdoor zijn ze immers zeven keer sneller te zien in het verkeer. De werkgroep ‘verkeer’ 

organiseert regelmatig acties om het dragen van de hesjes te  

stimuleren maar uw medewerking is noodzakelijk om de  

acties te doen slagen. 

 

Als wij allemaal deze initiatieven respecteren,  

dan zal de verkeersveiligheid voor uw kind verhogen. 

 

 

Wij wensen u een spetterend nieuw jaar, 

veel geluk in kleine dingen 

maar bovenal gelukkig met elkaar! 

 

Het schoolteam 
 

December 2015 



- de oudste kleuters het kerstverhaal speelden voor alle kleuters van de school? Ze hebben dat heel 

mooi gedaan! 

- verschillende kleutertjes van juf Daniëlle hun tutje aan de lieve sint gegeven hebben voor de arme 

  kindjes? 

- de kleuters van juf Annick L. zichzelf al goed kunnen behelpen tijdens de eetmomentjes? Zij 

kunnen ‘het jasje van hun banaan’ al helemaal alleen uitdoen! 

- de kinderen van meester Tim naar de sporthal van Eksel fietsten om er deel te nemen aan 'Alles 

met de bal'? Ze ontdekten er heel wat nieuwe baltechnieken en balspelen. 

- de leerlingen van het zesde een avondje relatievorming en seksuele opvoeding volgden en dat ook 

de ouders aanwezig waren? Het was een boeiende avond voor iedereen! 

- het zesde leerjaar  naar het theater 'Tokyo Blue'  is geweest in het Poorthuis? Het was een zeer 

muzikaal stuk en iedereen heeft er erg van genoten! 

- de sint de brave kinderen van juf Els dit jaar niet vergat? Hij stopte iets lekkers in onze schoen, 

schreef ons een briefje terug via de post én bracht een bezoekje in de klas! Dankjewel sint en 

piet! 

- de kleuters van juf Sarah het leuk vinden om regelmatig in de klas te dansen op het liedje van het 

grootouderfeest? Ze genieten nog altijd na! 

- de leerlingen van het eerste leerjaar voor het eerst hun nieuwjaarsbrief geschreven hebben? 

- de leerlingen van het eerste leerjaar al hun letters kennen en kunnen schrijven? 

- er in de klas van juf Annick C. twee weken lang een spiekpietje alles heel goed in de gaten hield 

en voor ons elke dag een opdracht had klaarliggen? Trouwens Sinterklaas vertelde dat we al onze 

opdrachten heel goed hebben uitgevoerd.   

- de leerlingen van het 3de leerjaar de kerstviering verzorgden? Ze brachten het kerstverhaal, lazen 

mooie tekstjes voor en zongen leuke kerstliederen.  
 

 



- dat de leerlingen van het 5de leerjaar hebben deelgenomen aan de First Lego League? Ze 

programmeerden robots en zochten naar creatieve oplossingen voor hedendaagse 

afvalproblemen: kauwgom die op de stoep gegooid wordt, sigarettenpeuken die op straat 

belanden, gebruikte frituurbakjes die worden weggegooid en de grote berg glasafval.  

- er sinds maandag 7 december in het klasje van juf Elke een Syrisch meisje 'Miriam' is 

  bijgekomen? 

- er in de klas van juf Linda en juf Marleen flink geschreven werd aan de nieuwjaarsbrieven? Met  

  de balpen!  

- dat de opbrengst van de cakeverkoop € 607,57 bedraagt en dat pater André Thijs ons erg 

dankbaar is hiervoor? Van harte dank aan iedereen die hieraan zijn steentje bijdroeg. 

Een leuk kerstgeschenk voor onze school 

Op donderdag 17 december mocht de school een mooi kerstgeschenk in ontvangst nemen. Trekker 

Trek Wijchmaal schonk de school een bedrag van € 850. We zijn niet de enigen die een cheque 

ontvingen. Ook G-voetbal van Wijchmaal mocht hetzelfde bedrag in ontvangst nemen. 

 

De cheque werd door Guido Ceyssens en Ludo Ulenaers overhandigd namens TTW. Een 7-tal jaar 

geleden werd TTW met succes georganiseerd en men wilde er een vervolg aan breien. Daarom werd 

een bedrag aan de kant gehouden om een nieuwe editie vlot te kunnen organiseren.  

Het was er echter niet meer van gekomen  

en het zag er volgens beide mannen niet  

naar uit dat dit in de nabije toekomst weer  

gaat gebeuren. TTW vond het zinloos om  

het geld op een slapende rekening te laten 

 staan en besliste om het aan zinvolle  

doelen te besteden. 

 

De school zal het geld gebruiken om  

didactische materialen aan te kopen voor  

de projecten ‘muzische opvoeding’ en  

‘Exentra’. Exentra is een project om de  

betere leerlingen in de klas een gevarieerd 

 aanbod te brengen zodat ze gemotiveerd 

 blijven om naar school te gaan. 
 

De school wil TTW hartelijk bedanken voor dit prachtige kerstgeschenk! 
 


