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Beste ouders,

Met het eerste trimester bijna achter de rug en de kerstvakantie die nadert, is het de hoogste tijd 
voor de eerste editie van onze schoolkrant, het Eekhoorntje. 

In deze kersteditie kunnen jullie lezen over de activiteiten die tijdens dit zeer productief trimester 
plaats gevonden hebben en die zowel door de school zelf of door de ouderraad georganiseerd 
werden. Jullie zullen wat meer te weten kunnen komen over onder andere het kennismakingontbijt, 
de grootoudersweek en de “Cheese and Wine” avond. 

Hartelijk dank aan alle ouders die rechtstreeks en onrechtstreeks de verschillende activiteiten 
gesteund hebben en aan alle juffen en meesters voor hun voortdurende inzet en enthousiasme. Alle 
kinderen, alsook ouders, hebben hiervan zeker kunnen genieten.

De kerstvakantie is dus dik verdiend!

Zalige feesten en prettige vakantie!

Vi Nguyen

Voorzitster ouderraad



Kennismakingsontbijt 1KA en 1KB

Op 27 september waren alle ouders uitgenodigd om samen met de 
kleuters in de klas te ontbijten. 

Ongelooflijk hoe snel ze evolueren! Nog geen 4 weken waren voorbij en 
ze voelden zich al helemaal thuis. 

Ze waren zo trots om alle symbolen en leefregels van de klas uit te 
leggen. Ze hebben ons ook Jules voorgesteld. We voelden ons als 
reuzen in een poppenhuis 😉.

Een dikke dank u aan Juf An en Juf Elke voor het warm onthaal en de 
inzet voor onze sloebertjes.

Sylvie, mama van Léon (1KB)



Dag van de juffen en meesters

Op 5 oktober was het de Dag van de Leraar. Op die 
dag werden de kleuters niet alleen warm onthaald 
door juf Marion, maar ook door enthousiaste ouders 
van de ouderraad. De leerkrachten mochten binnen 
genieten van een heerlijk ontbijt, geserveerd op een 
prachtig gedekte tafel. De perfecte manier om alle 
geweldige en hardwerkende leerkrachten van Mater 
Dei eens goed in het zonnetje te zetten! Na het 
verwenontbijt ging de bel (volgens traditie op die dag 
een paar minuutjes later dan 8:40 uur...;)) en konden 
de leerkrachten boordevol energie aan de slag.

Een woord van dank aan alle mama's en papa's die het 
ontbijt mede mogelijk hebben gemaakt door inkopen 
te doen, te surveilleren op het schoolplein, voor de 
decoratie te zorgen, de tafel te dekken enz.! De juffen 
en meesters hebben ervan genoten.

Freya, mama van Xavier (3KB)



GROOTOUDERSWEEK

Ik heb heel leuke momenten doorgebracht in de school van onze kleinzoon 
Theo. Eerst op de speelplaats waar we zijn vriendjes en vriendinnetjes 
hebben leren kennen. Nadien zijn we samen naar de klas gegaan en 
hebben daar kennisgemaakt met zijn juf, juf Valerie. We zien echt dat ze 
haar beroep heel graag doet en dat ze “haar” kindjes graag ziet! Dikke 
dank u aan haar voor het goede begin van het schoolleven van Theo.
Oma van Theo (TK)

Ik was heel blij om de vriendjes en vriendinnetjes van Theo en zijn juf, juf 
Valerie, te leren kennen. Het was een heel sympathieke voormiddag en ik 
heb genoten van de knutselwerken en tekeningen van de kinderen. 
Nogmaals dank aan juf Valerie voor haar professionaliteit en de leuke sfeer 
in de klas.
De andere oma van Theo (TK)

Op woensdag 25 oktober waren de oma's en de opa's in de klas van onze 
kleindochter Olivia uitgenodigd. Wat een verrassing! Om half tien 
vertrokken we in een autobus met juf An, juf Elke, andere lieve juffen, veel 
kleuters, oma's en een opa naar het park en het bos van Tervuren. Met ons 
allen gingen we het bos in. De zon scheen een beetje. We speelden en 
wandelden in het bos. In hun kruiwagens legden de kinderen bladeren en 
kleine stokken. De kinderen stapten op stammen die op de grond lagen en 
met lange stokken bouwden de kleuters een hut voor een dier!!! Wat een 
mooie morgen! Daarna kwamen we tevreden op school terug. We kregen 
een prachtige zon met een lief gedicht van Olivia. We zullen deze dag nooit 
vergeten. Dank u juf An en de andere juffen voor wat u voor de kleuters 
doet.
Christine en Bernard Lorent, 
oma en opa van Olivia



Vooreerst mijn dank aan juf Mieke om aanwezig te mogen zijn bij de klasactiviteit 
samen met mijn lief kleindochtertje Alexine. Wat een mooi en leuk initiatief! Ik 
was ook blij eens te mogen kennis maken met ‘de juf ‘ waar Alexine dikwijls met 
veel respect en liefdevol over spreekt. Ook een kijkje in de klas was voor mij zeer 
leuk. Zo hebben wij als grootouders toch eens gezien waar onze kleine kapoen 
dagelijks verblijft, dat ze ontzettend veel bijleert en hoe ze zich gedraagt tussen 
haar klasgenootjes. Voor herhaling vatbaar.
Hermine Rossou, oma van Alexine (2KA)

Als grootvader heb ik een korte inleiding Yoga gegeven in de klassen van juf Mieke 
en juf Emilie. Zeer belangrijk is ons te richten naar de zon. Met een kompas 
hebben wij zowel in de klas als in de gemene ruimte het oosten gezocht. Daarna 
deden wij samen de zonnegroet. De lotushouding en de betekenis ervan kwamen 
ook aan bod, evenals de ploeg en de boomhouding. Alle kinderen deden 
enthousiast mee, ieder op haar of zijn manier. Wij hebben dit alles gedaan in 
samenspraak met de zeer deskundige en lieve juffen.
Voor herhaling vatbaar.
Albert Fobe, opa van Samuel en Alix.

Meteen bij aankomst heeft mijn kleindochter Elise me een mapje toegestopt. Er 
zat een foto in van Elise en ook van oma en opa. Het versje dat erbij zat, heeft me 
echt ontroerd. Dat is zelfs de juf niet ontgaan! Ik ben aan een tafeltje gaan zitten 
met Elise en 2 vriendinnetjes en was onder de indruk van hun tekentalent. We 
hebben samen gebabbeld en ze hebben me met veel enthousiasme getoond wat 
er allemaal te beleven valt in hun springlevende kikkerklasje. Elise heeft me haar 
persoonlijke tekenspullen getoond en heeft me zelfs al haar afgewerkte 
tekeningen geschonken. Daar was ik ontzettend blij mee. De tekeningen van mijn 
kleindochter bewaar ik zorgvuldig. Jammer genoeg was mijn bezoekje aan de 
derde kleuterklas veel te snel voorbij. Bravo aan de school voor dit 
plezante initiatief!
Oma van Elise Blasson (3KB)



Thema Bouwen 

Bezoek aan een architect en                    
een makelaar

De 3de kleuterklas is op bezoek geweest bij een architect  in het kader  
van hun weekthema “Bouwen”.   Op hun weg terug naar school zijn de                   
kleuters eventjes gestopt bij een makelaar. Ook gingen ze zelf volop aan                                
de slag in de klas! 



In de klas van Juf Lindsey…

Spelen

Wat was Eline blij toen ik haar vertelde dat ik van juf Lindsey een namiddag in de klas mocht komen spelen! Ze koos voor haar vriendjes 
een gezelschapsspelletje van thuis om in de klas te spelen: een gebarenspel. Leuk om te zien hoe snel de kinderen er mee weg waren! 
Iedereen wou meespelen! Mag ik nog eens terugkomen juf Lindsey?;-)
Marianne, mama Eline (2KB)

Voorlezen

Een toffe dinsdagmorgen mag ik de klas binnenkomen met mijn dochtertje Esther die er trots als een pauw staat te huppelen van plezier. 
Alle vriendjes vinden hun stoel en worden verwelkomd door de juf en dan mag ik een verhaal beginnen te lezen over ridders. Geen vlieg 
meer te horen, de kinderen luisteren aandachtig naar het spannende verhaal. Een ongelooflijk moment met de kinderen, voor Esther
maar ook voor mij om een beetje beter te begrijpen hoe ze elke dag in de klas fantastische momenten beleven. 
Quentin, papa Esther (2KB)



Cheese and Wine
Als nieuwste leden van de Ouderraad keken we al uit naar de 
Cheese & Wine Kennismakingsavond. We hadden al veel 
goede verhalen gehoord en we werden zeker niet 
teleurgesteld!

Onder leiding van Claire was alles tot in de puntjes geregeld: 
rond de 130 ouders en leerkrachten genoten van een avond 
vol goed gezelschap, heerlijke kaas en salades, en met één (of 
meerdere) glazen wijn.  Een hoogtepunt was de quiz. Na veel 
moeilijke vragen bleek uiteindelijk de inschatting van de Lego 
blokjes bepalend, en mocht van elke tafel iemand deelnemen 
aan de grote finale. Na veel spanning en competitiedrift 
mocht Juf Valerie uiteindelijk de eerste prijs meenemen, 
omdat ze als eerste op meester Pascals stoel geklommen was 
en “Captain My Captain” had uitgeroepen.  Voor onze tafel 3 
resteerde een eervolle tweede plek!

Al met al was het echt een prachtavond met ook een heel 
mooi financieel resultaat!  Super bedankt aan Claire en alle 
vrijwilligers!

Martijn & Ana Sofia , papa en mama van Alexander (1KB)



Hij komt, hij komt… 
Keek je uit naar de komst van de Sint op school? 
Ja! Ik was vooral benieuwd naar wat hij in de klas had gebracht.

Wat hebben de Sint en de zwarte pieten gebracht? 
Veel speelgoed 

Hebben jullie je schoentje gezet?
We hebben een oude schoen helemaal geschilderd en met 
glitters versierd die we rond de haard in de klas hebben
klaargezet. Iedereen stak er een wortel en suikerklontjes in. 

Wat nog meer?
We hebben ook een kroon gemaakt om tijdens het feest te 
dragen en in de klas hebben we pepernoten gemaakt. De juf
heeft ons ook een dansje voor de Sint geleerd. 

Waar hebben jullie de Sint en de zwarte pieten gezien ?
In de eetzaal en ook in de turnzaal. De zwarte pieten waren erg 
gek!

Ben je bij de Sint op de schoot geweest?
Nee, we hebben in de turnzaal wel een dansje gedaan voor de 
Sint. Daarna mochten we samen met de Sint op de foto!

Was je bang?
Ik niet maar sommige kindjes van andere klasjes wel.

Wat vond je het leukste?
Het feest in de turnzaal! Ik heb ook mijn grote zus zien dansen en 
zingen. En de popcorn die we mee naar huis kregen 

Teah (3KB) met de hulp van mama



Ouderraad in actie!

De ouderraad bestaat uit een dynamische groep ouders die op vrijwillige basis mee wil praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het 
schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school. De ouderraad vormt een schakel tussen de ouders en de school. Tevens wil de raad 
een financieel steentje bijdragen. De opbrengsten van diverse acties (kennismakingsavond, handdoekenverkoop, delhaize-actie,…) maken extra projecten 
mogelijk. Zo steunde de ouderraad de voorbije  jaren de volgende  streefdoelen :

2010-2011: nieuwe cd-speler in de zeven klassen
2011-2013: nieuw speeltuig  op de speelplaats (in samenwerking met de lagere school)
2013-2014: extra glijbaan voor de kleuters van de onthaalklas en eerste kleuterklassen
2014-2015: houten tuinhuis en speelgoed voor buiten
2016-2017: vervanging van de vloerbekleding van de onthaalhoeken in alle klassen 

Dit jaar gaan we voor nieuwe vloerbekleding in de klasjes + een nieuw streefdoel (nog te bevestigen)! Helpt u ook mee?

We willen jullie informeren over de opbrengsten  van de acties  van september tot nu:

“CHEESE & WINE”-AVOND :
Met 117 inschrijvingen haalden we een record in 2017. Samen hebben we op die avond 
2.690 EUR kunnen inzamelen!

HANDDOEKEN & TASSEN VERKOOP:
Er werden dit jaar 170 zakken en 220 handdoeken verkocht . Met deze actie hebben we 
1.195 EUR kunnen inzamelen!

CAMELEON-ACTIE :
De Cameleon-actie, in samenwerking met de lagere school, bracht de kleuterschool 
dankzij jullie aankopen 245 EUR op.



Doe mee met de Ouderraad!

Om al de acties te organiseren en te ondersteunen zijn we steeds op zoek                                       
naar enthousiaste ouders zoals u. Iedereen is van harte welkom! 
Heb je niet veel tijd om de handen uit de mouwen te steken? 
Geen nood, meedenken is ook leuk!

Het bestuur
Voorzitter NGUYEN Vi (1KB)
Ondervoorzitter MAHIEU Juliette  (2KB)
Secretaris WECKX Nathalie (2KA)
Penningmeester DEBRUYN Vanessa  (TK)

Leden:
BAUTISTA Cristina (1KB)
BEAUJEAN Kathleen (1KB/3KA)
BLASSON Nathalie (1KA/3KB)                      
BOONEN Brigitte (3KB) 
BRAUN Claire  (3KA)                                              
CLAEYSSENS Sylvie (1KB)
COPPIETERS Fabienne (2KA) 
DANAU Guy (3KA)
de RADZITZKY Marco (2KA) 
d'OULTREMONT Catherine (2KB)                         
JANSSENS - HAULAIT Laurence (3KB)

KRAMER Ana Sofia  (1KB)
KRAMER Martijn (1KB)
LAGASSE Hélène (3KB)
MESDOM Vincent (1KB)
NICKMANS Laure (TK, 2KB)
ROSIER Alexia (2KA)
SCHOULS Paul (1KB, 2KA)
SIMONART Tatiana (3KB)
VAN HECKE Antoinette (2KB)
VAN SCHAIK Freya (3KB)
VAN DEN HOVE Katrien (1KA)

SAVE the DATE donderdag 25 januari 2018
De ouderraad vergadert om 20u in de leraarskamer.



Tips van de juffen en meesters

Tip van Juf Mieke 
“De winterperiode is aangebroken dus ook de tijd van mutsen , sjaals en handschoenen 
Voor kleuters (en juffen ) zijn wanten gemakkelijker dan handschoenen. Maak de touwtjes niet langer dan echt nodig 
is, maak er desnoods knoopjes in om ze korter te maken. Maak ze in het midden van de jas ook vast aan het 
ophanglintje, dan blijven ze ook beter op hun plaats ! We leren de kleuters ook om losse mutsen en sjaals in de mouw 
te steken . Zo worden ze teruggevonden bij het aandoen van de jassen en dus minder snel vergeten.”

Tip van juf Lindsey en juf Emilie 
“Geniet zoveel mogelijk van elkaar en van het gezin. Enkele leuke activiteiten om met het gezin te doen vind je 
gemakkelijk op www.uitmetvlieg.be”

Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar!

http://www.uitmetvlieg.be/

