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Beste ouders, 
Beste grootouders, 

December ... donkere dagen, lange nachten. Koude overheerst en duisternis regeert! 

Maar het jaar zit er bijna op, het kan niet blijven duren. Het nieuwe jaar komt dichterbij, 
eerst nog genieten van de eindejaarsfeesten, misschien in beperkte, intieme kring. 

  

 

Gedragen worden in een warme buidel van geborgenheid door een vader of een 

moeder, en zo kunnen groeien in kracht. Vanuit een warme buidel van geborgenheid 

zelf dragers worden van mensen als een vader of moeder, en zo kracht doorgeven aan 

elkaar.  

  
Monique Leurs (15 maart 1946 – 10 november 2022), grootmoeder van Nio Van Hee 

(muisjesklas) 

 Vrijdag 2 december komen Sint en zijn pieten langs. We verwachten hen op onze 
school rond 8.35 uur. Alle kinderen zullen hen op de speelplaats verwelkomen. U kan 
uiteraard deze intrede meemaken. Daarna trekt de Sint naar de zaal voor onze jongste 
kleuters. Hij zal daar genieten van hun dansjes en liedjes. 
Bij de allerkleinsten van de school gaat hij tot in het klasje, in hun vertrouwde 
omgeving. 
 

 
 

 
Dank aan iedereen die speelgoed meebracht voor de actie ‘Een Sint voor elk kind’. 
De dozen werden bezorgd aan VZW De Tinten in Gent. Zij zetten zich in voor 
vluchtelingen, asielzoekers, daklozen en andere mensen die moeten vechten om te 
overleven. Neem gerust een kijkje op de website: www.detinten.be 

 

 

Komen onze berichten van Gimme goed aan? Informeren jullie eens bij ouders van de 
klasgenoten van jullie zoon of dochter? 

Tip: kijk eens in jullie SPAM. Indien het niet lukt, stuur dan een mailtje naar de school:  

directie.vbdedolfijn@sgkruizinga.be 

 
 

Uw lege batterijen zijn nog steeds zeer welkom op onze school. We sparen in onze 
“Bebat-trommel” in de inkomhal en ontvangen voor elke volle trommel een aantal 
spaarpunten. Met deze spaarpunten kunnen wij didactisch materiaal kopen voor onze 

school. 

http://www.detinten.be/
mailto:directie.vbdedolfijn@sgkruizinga.be
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Helm op, Fluo top! 
Het dragen van fluohesjes is belangrijk. Waarom? Elke dag zijn in België vijf kinderen 
tussen vijf en twaalf jaar betrokken bij een verkeersongeval. 
De meeste ongevallen gebeuren op weg naar school. 

's Morgens tussen acht en negen uur, na schooltijd tussen vier en zes uur. 
De zichtbaarheid in het verkeer van een leerling die een fluohesje draagt verhoogt met 
300%. Zo wordt een persoon met donkere kledij in de dimlichten van een aankomende 
auto gezien tot op 20m, met heldere kledij tot op 50m en met reflecterend materiaal zelfs 
tot op 150m. 

Tijdens de donkere maanden gaan we extra acties doen rond het dragen van hesjes. 
Alvast bedankt om mee met ons zorg te dragen voor de veiligheid van uw kinderen. 

 
 
 

 

 
 

 
01-12 CLB, medisch schoolcontact 5de  - vaccin (bof, mazelen, rubella) 
  CLB, medisch schoolcontact 4de – lengte, gewicht, gezichtsscherpte 
02-12 Intrede van de Sint 8.35 
05-12 CLB, medisch schoolcontact 1ste – lengte, gewicht, gezichtsscherpte,     
  gehoortest, kleurenzicht, mondgezondheid, vaccin  
  NM Bibliotheek 2de, 3de, 4de, 5de, 6de  
08-12  Oudercomité om 20.00 uur 
13-12  NM Grootouderfeest 
16-12  NM Grootouderfeest 
  19.00 Lichtjestocht 
19-12  CLB-zitdag 
23-12  Rapport 2 
  10.30 Kerstviering 
 

 
         
 

24/12 - 08/01 KERSTVAKANTIE 

 

!!! DE LICHTJESTOCHT vindt plaats op VRIJDAG 16 
DECEMBER!!! 

 

 
 

 

 
 


