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KERSTEDITIE 



Beste	ouders,	
	
Het	eerste	 trimester	zit	er	bijna	op	en	de	Kerstvakantie	staat	voor	de	deur.	Hoog	tijd	dus	
voor	 de	 eerste	 editie	 van	 Het	 Eekhoorntje,	 ons	 schoolkrantje,	 van	 dit	 schooljaar.	 Het	 is	
misschien	 	een	leuk	idee	om	Het	Eekhoorntje	samen	met	uw	kleuter(s)	te	lezen	tijdens	de	
vakantie	en	te	ontdekken	wat	er	allemaal	reilt	en	zeilt	in	onze	kleuterschool.	
	
In	onze	Kersteditie	zal	u	al	snel	merken	dat	wij	het	eerste	trimester	niet	stilgezeten	hebben.	
Er	 werden	 veel	 activiteiten	 georganiseerd	 zowel	 door	 de	 school	 als	 door	 de	 Ouderraad.	
Jullie	komen	uiteraard	verder	in	Het	Eekhoorntje	meer	te	weten.	
	

	 	 	 	 		

OUDERRAAD VERGADERING OP 
DONDERDAG 23 JANUARI – 20u!  
KOM ER BIJ!  

	De	Ouderraad	wil	van	deze	gelegenheid	ook	
gebruik	maken	om	alle	ouders	te	bedanken	voor	de	
talrijke	bijdragen	aan	de	verschillende	activiteiten	

en	acties	die	de	Ouderraad	tot	nu	toe		
georganiseerd	heeft.		

	



	
De	Kaas-	en	Wijnavond	en	handdoekenverkoop	kenden	dit	jaar	een	ongezien	succes,	met	
een	respectievelijke	winst	van	2.456,95€	en	1.201,75€.	Dankzij	jullie	kan	de	Ouderraad	
bijkomende	schoolprojecten	financieel	blijven	steunen.	
	
En	last	but	not	least,	een	welgemeende	en	een	hartelijke	"DANK	U"	aan	alle	juffen	en	
meesters	voor	hun	voortdurende	inzet,	enthousiasme	en	dynamisme.	Alle	kinderen,	én	de	
ouders,	hebben	hier	zeker	van	kunnen	genieten.	
	
	

	
	
	
	

	
Er	rest	ons	dan	nu	nog	enkel	iedereen	een	welverdiende,	deugddoende		

kerstvakantie	en	prettige	eindejaarsfeesten	toe	te	wensen!	
	

Tot	volgend	jaar!	
De	Ouderraad	

	
	
	
	
	



In	september	ben	ik	in	de	klas	van	juf	Manon	doktertje	komen	spelen!	De	klas	van	juf	Elke	(1KA)	
is	ook	komen	spelen.	
	

We	hebben	ons	als	doktert	verkleed,	we	hebben	verbandjes	aangebracht,	we	hebben	geluisterd	
naar	elkaars	hartjes	met	een	echte	stethoscoop,	we	hebben	wondjes	proper	gemaakt	en	we	
hebben	spuitjes	gegeven	aan	Anna!	
	

Daarna	hebben	we	ook	verhaaltjes		
gelezen.	

	
Ik	heb	ontzettend	veel	genoten		

van	dit	moment	met	de	vriendjes		
van	mijn	zoon.	

	
Aline	(mama	van	Adrien)	
	

EEN DOKTER BIJ JUF MANON 
Onthaalklas – 09.2019 



JUF VALERIE IS TERUG! 
Onthaalklas – 11.2019 

Nog	goed	nieuws!		
Juf	Valerie	en	Juf	Manon		
gaan	als	team	werken	om	onze		
kindjes	klaar	te	maken	voor	het	
eerste	kleuterklasje!			



Bij	Juf	Elke	en	Juf	An	werd	er	een	ontbijt	
georganiseerd	zodat	de	ouders	elkaar	konden	
ontmoeten	en	tegelijk	de	klas	van	hun	dochter	
of	zoon	bezoeken.		
Het	 is	 een	 heel	 leuk	 moment	 voor	 klein	 en	
groot!	En	als	het	tijd	is	om	op	te	ruimen	dan	is	
het	 ook	 moeilijk	 voor	 klein	 en	 groot	 om	
afscheid	te	nemen!			

ONTBIJT IN DE EERSTE KK 
1KA & 1KB – 09.2019 



	
Elk	 jaar	 vieren	we	de	 dag	 van	 de	 juffen	 en	meester!	 Dit	 jaar	 gebeurde	 het	 op	 vrijdag	 4	
oktober.	De	ouderraad	voorziet	dan	een	leuk	ontbijt	voor	alle	juffen	en	onze	meester	opdat	
ze	een	momentje	kunnen	genieten	en	de	dag	met	een	pauze	kunnen	beginnen.		
	
We	willen	onze	juffen	en	meester	zo	veel	mogelijk	in	de	bloemetjes	zetten	om	hen	te	tonen	
hoe	dankbaar	dat	de	ouders	zijn.		
		
	

DAG VAN DE JUFFEN EN 
MEESTERS! 
04.10.2019 



Toen	ik	op	14	oktober	2019	binnenkwam		
in	de	klas	met	een	grote	tas,	zaten	alle	kinderen		
zwijgende	en	benieuwd	rond	juf	Emilie.		

June,	mijn	kleindochter,	kwam	me	verwelkomen	en	
installeerde	me	naast	haar.	We	waren	allebei	geëmotioneerd	
en	trots!	
Na	de	presentatie,	vroeg	Juf	Emilie	:	“Maar	wat	is	er	in	Uw	tas?,	
we	zijn	nieuwskeurig!!”	…Die	zat	vol	knutselmateriaal!	
Met	toiletrollen	en	kleurpapier	hebben	sommige	kinderen	roze	
of	zwarte	vossen	en	groene	en	rode	auto’s	gemaakt.	Met	klei,	
hebben	anderen	kindjes	nog	dieren	en	kommen	gemaakt.	Wat	
een	concentratie	en	wat	een	enthousiasme!	
Toen	June	aan	de	bel	trok	(het	was	helaas	al	tijd)	was	alles	in	
een	oogopslag	opgeruimd	en	de	kinderen	weer	op	hun	plaats.	
	
En	toen,	….	Verrassing!	June	kwam	met	haar	geschenk	en	heeft	
me	een	heel	lief	gedicht	voorgedragen…en	ook	nog	helemaal	
uit	haar	hoofd!	
	
Dit	was	zeker	een	leuke	ervaring!!	
“Granmam”,	de	grootmoeder	van	June	

GROOTOUDERSWEEK 
3KA – 14.10.2019 



GROOTOUDERSWEEK 
3KA – 10.2019 

Oma	van		
Juliette	

Oma	van	Arthur	

Oma	van	Felix	

Oma	en	Opa	van	Augustine	

Oma	van	Nora	

Oma	van	Romane	

“We	 raden	 aan	
alle	 grootouders	
om	de	ervaring	in	
de	 klas	 een	 keer	
te	beleven!”	



Hartelijk	 bedankt	 Juf	 Emilie	 voor	 alle	 fantastische	 jaren	met	
onze	kinderen!	Alle	kinderen	die	langs	3KA	zijn	geweest	weten	
nog	 goed	 wie	 Juf	 Emilie	 was!	 Bedankt	 voor	 alles	 wat	 u	
bijgebracht	 hebt	 en	 al	 uw	 energie	 om	 alle	 kindjes	 blij	 te	
maken!	Succes	in	uw	nieuwe	baan!		

JUF SILKE; een nieuwe juf!  
3KA – 11.2019 

Sinds	november	is	er	een	nieuwe	juf	voor	de	kleuters	van	3KA!	
Juf	Silke	is	afkomstig	van	Limburg	(Lanaken)	en	heeft	al	2	
verschilende	ervaringen	gehad	in	de	3de	kleuterklas.		
	
“Aangename	ervaring	hier,	heel	fijn	dat	 ik	mijn	eigen	klas	heb,	 ik	
kan	er	heel	veel	energie	insteken.”		
“We	hebben	de	overgang	samen	met	juf	Emilie	opgebouwd	en	
afgebouwd.”		
“Ik	knutsel	en	zwem	heel	graag.	En	mijn	echte	hobby	is	
paardrijden.”			
Boodschap	voor	de	ouders	:	“Ouders	kunnen	mij	altijd	aanspreken.	
Ik	vind	het	heel	belangrijk	dat	een	kind	zich	goed	voelt	in	de	klas.	
Als	er	vragen	zijn,	kom	het	vragen,	dat	heb	ik	liever.”		
		
				



Naar	jaarlijkse	gewoonte	organiseerde	de	Ouderraad	de	kaas-	&	wijnavond,	
welke	plaats	vond	op	vrijdag	22	november.	De	bedoeling	van	deze	avond	is	
de	kans	te	geven	aan	+/-	120	ouders	en	juffen/meesters	om	elkaar	beter	te	
leren	kennen	in	een	ontspannen	sfeer.	Daarnaast	is	dit	ook	de	gelegenheid	
om	fondsen	binnen	te	halen	voor	de	projecten	van	de	Ouderraad.	
	

Vi	stelde	ons	de	verschillende	investeringsprojecten	voor	en	de	financiële	
stand	van	zaken.	Het	vooropgestelde	doel	van	2.000	EUR	voor	deze	avond	
werd	gehaald.	De	aanleg	van	de	nieuwe	speeltuin	is	dus	goed	op	weg.	
Na	een	lekkere	maaltijd	was	het	tijd	voor	de	quiz.	Onder	leiding	van	
quizmaster	Philip	was	het	een	harde	strijd	tussen	de	juffen,	meesters	en	
ouders.	Juf	Hilde	was	de	grote	winnaar!	
		

KAAS & WIJNAVOND 
22.11.2019 



	
	
	
	
Dankzij	 de	 vrijgevigheid	 van	 al	 onze	 sponsors	 gingen	 de	 deelnemers	met	mooie	
prijzen	 naar	 huis:	 gereedschap	 van	 BricoMatKelly,	 Yoga-Room	 abonnementen,	
Playmobil	 huis	 (Sorimo),	 waardebonnen	 van	 allerlei	 winkels	 in	 Stokkel,	 en	 veel	
meer.	
		

KAAS & WIJNAVOND 
22.11.2019 



	
	

Wij	danken	ook	van	harte	alle	
lokale	 leveranciers	en	ouders	
die	 ons	 prijsvriendelijke	 of	
gratis	 producten	 aanboden,	
o.a.	 het	 gehele	 desserten	
buffet.		

D e n k 	 e r a a n 	 o m 	 u w	
boodschappen	 bij	 hen	 te	
doen!	

	

KAAS & WIJNAVOND 
22.11.2019 



	
	

DE FEESTCOMITE & DE 
VERKOPERS 

Alexia,	 Nathalie,	 Laurence	 &	 Sylvie	
hebben	dit	 jaar	alles	 in	handen	genomen	
om	 er	 een	 uitstekend	 avond	 van	 te	
maken!	Voorbereiding	van	 loten	en	wine	
tasting	maken	ook	deel	uit	van	de	job	;-)			
Good	job	ladies!!		

Bedankt	 aan	 alle	 verkopers	 van	 de	
mooie	 handdoeken	 en	 zakken	
waarvoor	meester	Pascal	elk	 jaar	zijn	
e n e r g i e	 i n s t e e k t	 	 v o o r	 d e	
samenstelling	van	alle	tekeningen	van	
de	kleuters.		



	
	
	

DE SINT OP BEZOEK 
06.12.2019 

Wat	een	thema!!	Het	is	heel	druk	op	
school.	Sinterklaas	wordt	gevierd!		

Er	werd	aan	alles	gedacht!		
De	brieven	werden	
verstuurd,	de	boten	
werden	gebouwd,	de	
liedjes	werden	geoefend,	
het	bezoek	van	de	Sint	
werd	helemaal	
voorbereid.		
Een	echt	droommoment	
voor	alle	kinderen.		



DE SINT OP BEZOEK 
06.12.2019 

De	kinderen	zijn	allemaal	onder	de	
indruk	van	de	grote	Sint	en	zijn	
Zwarte	Pieten	maar	wat	een	
fantastische	herinnering	voor	hen!		



	
	
	

DE GRUFFALO 
3KA & 3KB - 11.2019 

De	3de	kleuterklassen	hebben	voor	hun	
thema	“Gruffalo”	een	spektakel	
georganiseerd	voor	de	kleuters	van	de	
2de	kleuterklassen.		
	
Ze	hebben	alles	zelf	gemaak.	Ze	hebben	
een	kassa	geplaatst,	biljetten	
geknutseld,	popcorn	gemaakt	en	
verkocht.	En	natuurlijk	een	heel	
tonneelstuk	voorbereid!		
	
Dikke	duim	voor	de	kleuters	en	de	
juffen!		
	



DE GRUFFALO 
3KA & 3KB - 11.2019 

“Graag	wil	ik	vermelden	dat	de	kinderen	
heel	graag	aan	de	voorbereiding	
gewerkt	hebben.	Ze	hebben	een	deel	
van	de	verhaallijn	zelf	verdacht,	het	
decor,	de	kostuums,	enz.”	
	
	
	



	
	
	

TROOPERACTIE 
2019-2020 

HARTELIJK	DANK	aan	alle	ouders	die	al	online	aankopen	via	Trooper	gedaan	hebben.		
Dankzij	jullie	hebben	we	al	480€	kunnen	inzamelen.		
		
Het	doel	is	om	3.000€	te	bereiken	tegen	het	einde	van	het	schooljaar.	Dit	bedrag	wordt	dan	
verdeeld	tussen	de	Kleuterschool	en	de	Lagere	School,	die	samen	aan	deze	actie	werken.	
		
Dit	 bedrag	 kan	 zeker	 bereikt	 worden	 als	 alle	 ouders	 de	 reflex	 hebben	 om	 hun	 online	
shopping	via	Trooper	te	doen.	Er	verandert	niets	in	uw	online	shopping	ervaring,	behalve	die	
extra	 click	 via	 de	 Trooper	 link	 (www.trooper.be/materdeispw).	Meer	 is	 er	 echter	 niet,	 en	
jullie	betalen	zeker	en	vast	geen	extra	cent	meer!	
		
Voor	de	ouders	die	deze	actie	even	uit	het	oog	verloren	zijn,	hieronder	nog	eens	de	uitleg	
van	hoe	het	werkt:	
		

Online	shoppen	én	ONZE	OUDERRAAD	steunen?	
Dat	kan!	

	



	
	
	

TROOPERACTIE 
2019-2020 Maak	kennis	met		

		
Een	website	voor	al	je	online	shopping	die	ervoor	zorgt	dat	je	de	Ouderraad	steunt	met	je	online	aankopen,	zonder	één	cent	
meer	te	betalen.	
		
Hoe	werkt	Trooper	?	
Je	gaat	naar	onze	pagina	op	Trooper	(www.trooper.be/materdeispw).	
Je	kiest	je	shop	en	klikt	op	de	banner.	De	link	weet	dan	op	die	manier	dat	jij	ons	wil	steunen.	
Je	doet	gewoon	je	aankoop	zoals	altijd,	zonder	extra	kosten.	
De	shop	betaalt	een	percentje	aan	onze	Ouderraad.	Gemiddeld	krijgen	wij	€5	per	aankoop	van	€100.	
		
Via	www.trooper.be/materdeispw	kan	je	heel	wat	meer	kopen	dan	wafels	of	chocolade-eitjes.	
		
Shop	bij	meer	dan	300	webshops:	
Massa’s	electronica	&	veel	meer	(Coolblue,	Krefel,	Selection...)	
Het	meest	fantastische	speelgoed	(Bol.com,	Dreamland,	Maxitoys...)	
Een	leuk	weekendje	weg	(Booking.com,	Hotels.com,	Expedia,	Centerparcs...)	
Een	nieuwe	outfit	(JBC,	De	Bijenkorf,	Torfs,	Brantano....)	
Een	lekker	parfum/mooie	make-up	(ICI	Paris	XL,	Farmaline,...)	
Een	cadeautje	(FonQ,	Your	Surprise,	Tadaaz,	Mamzel,	Coolgift...)	
Het	beste	eten	en	drinken	(Collect&Go,	Takeaway,	Lidl,...)	
En	nog	veel	meer...	
		
Heb	je	nog	iets	nodig?	Koop	dit	dan	via	www.trooper.be/materdeispw.	Dan	weet	je	al	hoe	het	moet	;-).		
		
Belangrijk	:	Trooper	werkt	goed,	maar	alleen	als	wij	er	ons	als	ouders	écht	voor	gaan	en	de	nodige	mond-aan-mondreclame	
voeren	bij	onze	familie,	vrienden	en	ook	Facebook,	Whatsapp,	SMS...	inschakelen.	Vergeet	dus	niet:	Sharing	is	caring,	;).	
		
Alvast	hartelijk	bedankt	voor	jullie	medewerking!	
	



Hartelijk	bedankt	aan	iedereen!		
Geniet	van	de	kerstvakantie	en	tot	in	…	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

…en	welkom	op	de	volgende	ouderraadvergadering		
op	donderdag	23	januari	om	20u!		

	Contacteer	ook	het	ouderraad	via	ouderraad.materdeiks@gmail.com	
	


