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Beste ouders 
Beste kinderen 
 
De Lichtjesloop, de marsepeinverkoop, de werken aan de 
kleuterspeelplaats, de soep op dinsdag, de voorleesweek… 
hebben aangetoond dat Kleine Stan leeft! De fijne reacties na 
de Lichtjesloop van ouders en kinderen waren hartverwar-
mend. De vele ouders die zijn komen lezen tijdens de voor-
leesweek hebben aangetoond dat de ouderbetrokkenheid 
terug springlevend is op Kleine Stan… Onze dank is dan ook 
zeer groot aan allen die dit mogelijk maken. 

We moeten spijtig genoeg blijven oproepen om nog steeds 
voorzichtig te zijn. Aan de leerlingen van de derde graad, de 
leerkrachten en andere volwassenen die Kleine Stan betre-
den vragen we om het mondmasker steeds te dragen. Houd 
kinderen die ziek zijn of symptomen vertonen thuis, zo kun-
nen we onderwijs blijven inrichten op Kleine Stan. We vragen 
ook om niet-noodzakelijk bezoeken aan de school tot een mi-
nimum te beperken of op afstand te regelen via de telefoon of 
online. Zo kunnen de activiteiten zoals de soep, het bezoek 
van de Sint en de kerstvieringen op het einde van dit trimes-
ter wel plaatsvinden.  

We weten als school dat we deze periode niet alleen aankun-
nen en dat we moeten rekenen op de samenwerking met de 
ouders van onze kinderen! We zijn dankbaar voor de inzet en 
steun die we mogen ontvangen. 

Groetjes 
directie en leerkrachten 
 
 

 

Marsepein en truffels 

De verkoop van marsepein en truffels was een succes. Om-
wille van een latere levering van de marsepein is de verdeling 
verplaatst van vrijdag 26 november naar woensdag 1 decem-
ber. We willen ons hiervoor verontschuldigen. 

Er is voor meer dan €3000 aan truffels en marsepein ver-
kocht. De opbrengst gebruiken we om de kosten voor de 
(meerdaagse) uitstappen zo laag mogelijk te houden.        
Hartelijke dank! 

Sinterklaas komt naar Kleine Stan 

De Sint heeft laten weten dat hij ook dit schooljaar tijd vindt 
om op Kleine Stan langs te komen, zelfs op zijn verjaardag. 
Hij vroeg wel om het veilig te houden gezien zijn leeftijd. Hij 
zal in de namiddag op bezoek komen. Het 1ste, 2de en 3de 
leerjaar zijn welkom in de kleuterschool, nadien komen de 
kleuters in kleine groepjes hun liedjes voor de Sint zingen. 
We begroeten de kindervriend in open lucht onder het afdak. 
Het is hier een pak frisser dan in Spanje. Misschien deze 
week eens een warme kousenbroek bij je schoentje leggen 
in plaats van een tas koffie en een wortel? 

 

 

Nabewaking 

De nieuwe maatregelen noodzaken ons helaas om de rege-
ling voor huiswerk in de nabewaking opnieuw aan te passen. 
Tot aan de kerstvakantie zal het niet meer mogelijk zijn om 
tijdens de naschoolse opvang binnen aan het huiswerk te 
werken. Klasgroepen mogen immers niet gemengd worden. 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie start uitzonderlijk op vrijdag 24 december 
om 12.05u. Deze beslissing komt vanuit het Ministerie van 
Onderwijs. Er is op die vrijdag naschoolse opvang voorzien 
tot 13.05u! We vinden het fijn dat ouders hiermee rekening 
houden. 

De kerstvakantie eindigt op zondag 9 januari om op maan-
dag 10 januari vol goede moed te starten met het tweede 
trimester van dit schooljaar. 

Kalender 

woe. 01/12  levering marsepein en truffels 
ma. 06/12  Sinterklaas 
do. 09/12  Kronkeldidoe 1ste lj. (onder voorbehoud) 
do. 23/12  rapport 2 in de lagere school 
do. 23/12  Kerstviering in de kleuterschool 
vrij. 24/12  Kerstviering oudste kleuters en lagere 
   school 
vrij. 24/12  start kerstvakantie om 12.05u, opvang tot  
   13.05u! 



Kleuterspeelplaats 

Langs deze weg willen we de werkgroep speelplaats danken 
voor de renovatie van onze kleuterspeelplaats. Er is een lan-
ge periode aan voorafgegaan, nu is het eindelijk gelukt. De 
ouderraad zal een stuk bijdragen in de kosten. De school zelf 
betaalt ook een deel, daarnaast kunnen we rekenen op €2000 
steun van Cera. 

 

 

Samen Kleine Stan, in vreugde en verdriet 

In september overleed Mevr. Marie Hermans, moeder van 
onze oud-collega juf Gerd. 

Voormalig directeur Kris Vanderoost nam in november af-
scheid van zijn vader, Dhr. Juul Vanderoost.  

Onze gedachten zijn bij onze oud-collega’s en hun familie. 

 

In de hal brandt weer een kaarsje. Ook vier jaar na datum 
denken we aan juf Ine die ons veel te vroeg ontviel. Zij blijft 
bij ons, zij blijft een deel van Kleine Stan. 

 

 

 

Lichtjesloop en voorleesweek 

Iedereen zette zijn of haar beste (sportieve) beentje voor tij-
dens onze gezellige Lichtjesloop. Wat was het fijn om weer 
eens samen te kunnen vieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorleesweek mochten we mama’s, papa’s, oma’s, 
opa’s of zelfs broers en zussen ontvangen om te zorgen 
voor een fijn voorleesmoment in de klas. Meestal in het 
Nederlands maar ook Poolse, Russische, Spaanse, Engel-
se, Portugese of Afrikaanse prentenboeken werden met 
gespitste oren beluisterd. 

Voorlezen doet lezen! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Beste Schele, goede vriend Neus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede vriend Neus 

 

Ik heb mijn kerstboom al gezet. Normaal wacht ik tot na de Sint op bezoek is 

geweest maar ik kon gewoon niet meer wachten. Misschien is het omdat het 

vorig jaar zo’n rare Kerst was dat ik nu een beetje wil compenseren.  

Nu zit ik wel met een probleem. Gaat de Sint mijn pakjes nu in mijn schoentje 

leggen of onder de kerstboom? En wat als er al een pakje  (Jaja, uw cadeau ligt 
al klaar. Ik verklap nog niks.) onder die boom ligt? Denkt hij dan dat hij mij niks 

meer moet geven? Moet ik dan wakker blijven om het uit te leggen? Maar heel de 

nacht opblijven, dat vindt de Sint misschien stout en dan krijg ik helemaal niks…  

Ik zal er maar een briefje bij leggen dat die pyjama niet voor mij is. 

 
Enfin, ge merkt het, ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt. Ach, moeilijk gaat 

ook. En na weer een moeilijke tijd kunt ge dan hopelijk bij mij Kerst komen vieren. 

Al curieus naar wat ik u ga geven? 

 
Beste groeten 

je kameraad  Schele 
 

Advent, in de donkere periode 
uitkijken naar het licht… 


