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KKEERRSSTTVVAAKKAANNTTIIEE 
van 26/12/2022 tot 06/01/2023 

KKRROOKKUUSSVVAAKKAANNTTIIEE 

van 20/02/2023 tot 24/02/2023 
 

        

GGEEEENN  SSCCHHOOOOLL  
maandag 23/01/2023 is er geen school 

 
INSCHRIJVEN BROER/ZUS 

van 23/01/2023 tot 03/02/2023 

 NNiieeuuwwssbbrriieeff  nnrr..  33  

  jjaannuuaarrii  --  ffeebbrruuaarrii  

22002222--22002233  
 

  

DDiirreecctteeuurr  aaaann  hheett  wwoooorrdd  
 

Beste ouder, 
 

Binnenkort is het kerstvakantie. In de 
Christelijke traditie gedenken we de 

geboorte van Jezus. Tijdens de donkerste 
periode van het jaar is nieuw leven een 

lichtpunt in de duisternis. 
 

In een multiculturele samenleving als de 
onze is kerst meer dan enkel een feest 

voor christenen. 
 

Het is een wens voor iedereen. 
We hopen op een nieuw begin, een 

nieuwe start en een mooie toekomst.  
We trekken ons op aan het lichtpuntje in 

de donkere dagen van de winter. 
We nemen tijd om te genieten van de 

kleine dingen en staan stil  
bij de mooie momenten van het leven. 

We komen samen met familie en  
vrienden die ons hart verwarmen. 

We kleuren onze dag met een warme 
glimlach. 

 
Ik wens jullie in het nieuwe jaar veel geluk, 

vriendschap en vreugde. 
 

Suzy Van den Haenaut 

  
  

          EEvveenn  tteerr  bbeezziinnnniinngg  ……  
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IInn  ddee  kkiijjkkeerr::  

  

  
  

 

IInnsscchhrriijjvveenn  bbrrooeerr  eenn  zzuuss  
 
Heb je een kindje dat geboren is in 2021?  
Zit broer of zus bij ons op school? 
Dan krijg je voorrang om in te schrijven!  
Hiervoor kan je inschrijven tussen 23/01/2023 en 03/02/2023. 
   
Inschrijven kan op het secretariaat. Kom langs of maak een 
afspraak via secretariaat@olvcledeberg.be of 0470 97 97 08. 
 
De gewone aanmeldingen starten op 28 februari  
 

 

WWeeeekk  tteeggeenn  ppeesstteenn  

  

  

  
 
Tijdens de week van 13/02/2023 brengen we pesten extra 
onder de aandacht.  
We leren kinderen het verschil tussen ruzie maken en 
pesten. Bijzondere aandacht gaat naar pesten via GSM, 
games en sociale media. 
Samen maken we een vuist en kiezen we kleur tegen pesten. 
 

 

 

MMoonnddzzoorrgg  iinn  ddee  kklleeuutteerrsscchhooooll  
 
Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest, bij jong en oud! Voor 
kinderen is het belangrijk om in te zetten op gezonde gewoontes die een leven lang meegaan. 
 
Een goede mondgezondheid steunt op 3 pijlers: 
 

                                                                     
    Poets dagelijks je tanden.          Ga jaarlijks naar de tandarts.          Eet gezonde voeding. 
 
De 3de kleuterklas werkt een thema uit rond ziek zijn en tandzorg.  
Op 06/02/2023 gaan ze naar de tandarts in het WGC Botermarkt. 
 
De ouders van 1ste kleuters worden uitgenodigd op het medisch consult van het CLB en krijgen 
extra info over mondzorg en tanden poetsen. 

mailto:secretariaat@olvcledeberg.be
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HHeett  bbeellaanngg  vvaann  ggeezzoonnddee  bbrrooooddddoozzeenn  

  
Leren, studeren, sporten en spelen.  
Kinderen hebben veel energie nodig om de dag door te komen.  
 
Zorg voor een gezonde lunch zodat ze hun batterijen ’s middags 
kunnen opladen. 
 
We geven graag een paar tips:  

▪ Kinderen hebben minder snel honger met bruin of meergranen brood.  
▪ Beleg de boterhammen met hummus, kaas, smeerkaas, feta, kalkoen, kip, ei, … 
▪ Geef een gezond dessertje mee: noten, een stukje fruit of groente (wortel, tomaat, 

komkommer,…) 

  

         
  

 

Wat is ongezond?  

Jammer genoeg zien we vaak ongezonde voeding in de brooddoos. 

Worstenbroodjes, pizza, frieten, gefrituurde snacks, koffiekoeken, choco, snoep, … 

Dit is ongezond en kan leiden tot overgewicht..  

 

            

 

Wist je dat? 

Een kind minstens 10 tot 15 keer moet proeven voordat het een smaak heeft geleerd?  

Geef dus niet te snel op als je kind iets niet lust, blijf het aanbieden. Leren is proberen!  
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VVaannuuiitt  ddee  bbrruuggffiigguurreenn  
   

FFrruuiitt  oopp  ddoonnddeerrddaagg 

Wij zoeken (groot)ouders die het fruit willen helpen schillen en snijden.  
Telkens op donderdag vanaf 8.20 uur.  
Wees welkom!  

 
 

Ontmoetingsmomenten voor de (groot)ouders 

Van harte welkom op onze maandelijkse ontmoetingsmomenten op school!  
We nodigen jullie uit op dinsdag 17 januari (met juf Kristien van 2KB)  

en dinsdag 14 februari (met juf Tiny van 1KB)  
vanaf 8.30 uur in de cafetaria. Binnenkomen kan via de blauwe poort.  

Tot dan! 
 

WWiiee  zziijjnn  ddee  bbrruuggffiigguurreenn  oopp  sscchhooooll??  
     
 
Wat zijn hun taken en met welke vragen kan je bij hen terecht? 

▪ schoolpoortcontacten 
▪ opvolging van telaatkomers 
▪ opvolging van de (problematische) afwezigheden van alle 

leerlingen 
▪ intakegesprekken 
▪ huisbezoeken 
▪ organisatie van de ontmoetingsmomenten voor de ouders 
▪ administratieve ondersteuning van de ouders 
▪ zorggesprekken bijwonen 
▪ doorverwijzen of meegaan naar specifieke diensten 
▪ samenwerken met de buurtpartners (Brede school, OCMW, WGC 

De Botermarkt, vzw Jong,...) 
▪ naschoolse activiteiten begeleiden 
▪ kleuterparticipatie en instapmomenten 
▪ vakantieopvang en -kampen helpen zoeken  

 
 
 
 
                          

 

HHeebb  jjee  hhuullpp  nnooddiigg??  
EEnn  wweeeett  jjee  nniieett  bbiijj  wwiiee  jjee  hhiieerrvvoooorr  tteerreecchhtt  kkaann??    

 
 
 
 

Klaske Van Hoecke van OCMW Gent komt hier  
op school om je te helpen de juiste hulp te vinden. 

Je kan haar spreken op school tussen 8u30 en 10u op  
10 januari, 24 januari en 7 februari 

of op afspraak via 0474 82 58 36 
 
 

 

 Erika 0470 97 97 10 

 Rukiye 0471 21 72 08                   
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OOpp  ssttaapp  
  

  

55ddee  lleeeerrjjaaaarr  nnaaaarr  hheett  bbeerrooeeppeennhhuuiiss    
 

Op dinsdag 10 januari, gaan de kinderen van het 5de leerjaar  
naar het beroepenhuis.  
Binnenkort zullen de kinderen naar de middelbare school gaan.  
Een studierichting kiezen is niet altijd gemakkelijk. Het beroepenhuis wil 
kinderen de eigen talenten laten ontdekken en hen laten kennismaken 
met verschillende beroepen. Ook de ouders zijn welkom! 

 

WWoorrkksshhoopp  rreeaanniimmaattiiee  oopp  sscchhooooll  
Op 11 januari krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar  
een workshop reanimatie op school.  
 
Veel mensen krijgen hartfalen buiten het ziekenhuis.  
Door leerlingen in het basisonderwijs te leren reanimeren 
kunnen al heel wat levens gered worden. 
 
Vanuit de Europese Reanimatie Raad (ERC) en de World Health 
Organisation (WHO) kwam het Kids Save Lives project. 
 
Deze raden aan om schoolgaande kinderen vanaf 12 jaar,  
2 uur per jaar op te leiden inzake reanimatie. Wanneer schoolkinderen 
deze training krijgen, zullen ze dit waarschijnlijk ook thuis aan hun 
familie leren - en het zelf nooit vergeten.  
 
 

 

WWoorrkksshhooppss  tthheeaatteerr  vvoooorr  hheett  44ddee  lleeeerrjjaaaarr  
Het 4de leerjaar doet in januari en februari mee aan  

theater workshops bij theater LARF! in de theaterzaal in Ledeberg.  
LARF! is een cultuureducatieve organisatie  
waar kinderen en jongeren centraal staan,  

ongeacht hun origine, achtergrond of talent.  
Dit is een project van Brede School. 
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VVAAKKAANNTTIIEEKKAAMMPPEENN    

vvoooorr  kklleeuutteerrss  eenn  kkiinnddeerreenn  11  ssttee  lleeeerrjjaaaarr  
 

Kinderen van de kleuterschool en het 1ste leerjaar die naar onze school komen, kunnen zich dit 
schooljaar inschrijven voor kampjes tijdens de kleine vakanties. Deze kampjes worden door de 
school zelf georganiseerd. 
 

Data en prijzen: (dagprijs € 15) 
 

• 21/02, 22/02, 23/02, 24/02 en 25/02/2023 prijs € 75 

• 11/04, 12/04, 13/04 en 14/04/2023  prijs € 60 
 

Dagverloop:    
           

• 7.45 uur       opvang 

• 9 uur            start activiteiten 

• 12 uur          middag picknick en vrij spel 

• 13.30 uur     activiteiten 

• 16 uur          opvang tot 17 uur 

• 17 uur          einde 
 

Je kan je kind(eren) voor het kampje inschrijven via het secretariaat of bij de brugfiguren. 
 
  

  

  

VVaakkaannttiieess  eenn  vvrriijjee  ddaaggeenn  sscchhoooolljjaaaarr  22002222--22002233::  
  
 

o Kerstvakantie:   maandag 26/12/2022 tot en met vrijdag 06/01/2023 
o Krokusvakantie:  maandag 20/02/2023 tot en met vrijdag 24/02/2023 
o Paasvakantie:   maandag 03/04/2023 tot en met vrijdag 14/04/2023 

 
o Dag van de arbeid:  maandag 01/05/2023 
o Hemelvaart:   donderdag 18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 
o Pinkstermaandag:  maandag 29/05/2023 

 
o Facultatieve verlofdag:          vrijdag 17/03/2022 

   
o Pedagogische studiedagen:  maandag 23/01/2023 

                                              woensdag 17/05/2023 
  

BBeellaannggrriijjkkee  ddaattaa  sscchhoooolljjaaaarr  22002222--22002233::  
  

o zaterdag 14 mei 2023: 1ste communie voor leerlingen uit het 2de leerjaar 
o zaterdag 3 juni 2023: schoolfeest 
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KKaalleennddeerr  jjaannuuaarrii  22002233  
  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

dinsdag 10 januari Uitstap 5de leerjaar: beroepenhuis 

 Zwemmen 2de leerjaar + 6de leerjaar 

woensdag 11 januari Workshop 6de leerjaar: reanimatie op school 

donderdag 12 januari Uitstap 1A + 1B: MSK museum 

vrijdag 13 januari GEEN ZWEMMEN 1A + 1B 

maandag 16 januari  4A: theater workshop LARF! 

dinsdag 17 januari Zwemmen 3de leerjaar + 4de leerjaar 

 Uitstap 1C + 1D: MSK museum 

donderdag 19 januari 4B: theater workshop LARF! 

vrijdag 20 januari Zwemmen 1C + 1D 

 4C: theater workshop LARF! 

maandag 23 januari Pedagogische studiedag: geen school voor de leerlingen 

 4A: theater workshop LARF! 

dinsdag 24 januari Zwemmen 2de leerjaar + 5de leerjaar 

woensdag 25 januari 4C: theater workshop LARF! 

donderdag 26 januari 4B: theater workshop LARF! 

vrijdag 27 januari Zwemmen 1A + 1B 

maandag 30 januari 4A: theater workshop LARF! 

dinsdag 31 januari Zwemmen 3de leerjaar + 4de leerjaar 
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KKaalleennddeerr  ffeebbrruuaarrii  22002233 

  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

donderdag 2 februari 4B: theater workshop LARF! 

vrijdag 3 februari Zwemmen 1C + 1D 

 4C: theater workshop LARF! 

maandag 6 februari Uitstap 3de kleuterklas: op bezoek bij de tandarts 

 4A: theater workshop LARF! 

dinsdag 7 februari Zwemmen 2de leerjaar + 5de leerjaar 

donderdag 9 februari Sport 4de leerjaar: alles met de bal 

 4B: theater workshop LARF! 

 Oudercontacten 1ste tot 6de leerjaar externe leerlingen 

vrijdag 10 februari Zwemmen 1A + 1B 

 Oudercontacten 1ste tot 6de leerjaar interne leerlingen 

dinsdag 14 februari Zwemmen 3de leerjaar + 4de leerjaar 

vrijdag 17 februari Zwemmen 1C + 1D 

 4C: theater workshop LARF! 

 Rapport 3 

maandag 20 februari Start krokusvakantie tot 24 februari 



9 
 

 


