
 

       

 
 

***  Kerst 2022  *** 
 
 

Vrede … 

Vrede is een lichtpuntje. 

Een lichtje als een kaars. 

Vrede begint klein 

en het is zo schaars. 

Echte vrede zie je niet. 

Mensen maken ruzie, 

verachten anderen om vele redenen. 

Is vrede dan een illusie ? 

Vrede begint klein. 

Maar ooit zal het de grootste zijn. 
 

 
 



Enkele data …   Goed om weten !   
 

 
Kleuterafdeling   
 
Ma 09/01  Instapdag nieuwe peutertjes 
Di 10/01  NM  :  Klasdoorbrekend werken 
Vrij 27/01  P1  :  08.30 – 10.10  :  Peuterprobeermoment  ( instappertjes 01/02 ) 
Woe 01/02  Instapdag nieuwe peutertjes 
Ma 06/02  Week  :  Rapport + Oudercontact 
Di 07/02  NM  :  Klasdoorbrekend werken 
Vrij 17/02  P1  :  08.30 – 10.10  :  Peuterprobeermoment  ( instappertjes 27/02 ) 
 
 
Lagere afdeling   
 
Do 12/01  Zwemmen voor L1+2+3+5+6 
Ma 16/01  L1+2 naar CC Ter Vesten 
Di 17/01  L3+4 naar CC Ter Vesten 
                           Leerlingenraad 
Do 19/01  Zwemmen voor L1+2+4 
                           L3 naar BAM-dag  ( Moev ) 
Do 26/01  Zwemmen voor L1+2+3+5+6 
Di 31/01  VM  :  L1  :  Medisch onderzoek  ( op school ) 
Do 02/02  Zwemmen voor L1+2+4 
                            Rapport + Oudercontact 
Do 09/02  Zwemmen voor L1+2+3+5+6 
Do 16/02  Zwemmen voor L1+2+4 
 
 
Kleuterafdeling + lagere afdeling                               
 
Woe 11/01  20.00  :  Oudercomité 
Di 24/01  Bib 
Woe 25/01  Pedagogische Studiedag  ( Vrijaf voor de leerlingen ) 
Vrij 03/02  Lokale verlofdag 
Vrij 17/02  Carnaval op school 
 
Za 18/02 tot en met zo 26/02  :  Krokusvakantie 

 



 

Blij nieuws        
           
         Elena, zusje van Alexander Baert  (K3) 
 Raphaelle, zusje van Mateo Mrzyglod  (K3) 
 
 
 

In memoriam       
    
 Mevr. Maes, mama van juf Ilse  (K1) 
  
         
          

          
 

Enkele weetjes …          
                                                                    
       

 Dinsdagmorgen 6 december … een spannend moment ! 
Zou Sinterklaas wel komen ... ? 
En ja hoor, Sinterklaas was onze school niet vergeten ! 
Grote vreugde alom ! 
De goede kindervriend maakte zijn intrede tussen een erehaag van kinderen en 
leerkrachten. 
Na een toespraak door Sint en Piet werd er een bezoek gebracht aan de 
kleuterklassen en het 1ste en 2de leerjaar. 
Na de speeltijd werd er met gans de school een grote show gegeven in de 
eetzaal. Nadien deelde Sinterklaas niet minder dan 6 awards uit ! 
Sinterklaas had voor iedereen weer wat lekkers mee en ook voor elke klas 
enkele klasgeschenken. 
Dank u wel, Sinterklaas en Piet, en graag tot volgend jaar ! 
 



           
 
 

     
 
 

        
 
 



 
 
 

 Onze actie van TekenFund is beëindigd. Alle kinderen die iets verkocht hadden, 
kregen hun mooie spulletjes reeds mee naar huis. 
Van harte dank voor jullie massale steun !  
We verkochten maar liefst 367 stuks ! 
In een volgende Nieuwsflash brengen we jullie op de hoogte waarvoor we de 
opbrengst gaan gebruiken. 
Nogmaals hartelijk dank in naam van klein en groot van De Verrekijker ! 
                  
                                                            
              
 
 
 
                          
 
Alle foto’s bekijken ?  Ga naar www.vbsverrebroek.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Schoolteam  De Verrekijker wenst jullie allen 
 
 

Warme, sfeervolle kerstdagen 
en een 

schitterend 2023  !!! 
 
 
 
 

 
 


