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       DEN BABBELAAR 

TERUG & VOORUITBLIK 
Verlichte winkelstraten.  Hier en daar al een kerstdeuntje.  Het geschikte ca-
deautje vinden.  Een fonkelende kerstboom thuis.  Kerst duikt stil-
aan overal op.   Eind december omringen we ons weer met familie 
en vrienden om gezellig te vieren en te genieten.  
 
Het verbaast jullie vast niet, maar de laatste maand van het jaar 
belooft niet veel rustiger te worden.  Integendeel … december = 
musicalmaand.   Misschien wel dé drukste maand van het school-
jaar voor De Zonnewijzer.   
 
Probeer alvast een gaatje in je agenda vrij te houden om naar onze voorstelling 

HAKUNA MATATA te komen kijken (zie kalender in deze BAB) 
 
Maar eerst blikken we even terug op november@De Zonnewijzer.  Want zoals 
altijd, hebben we weer niet stilgezeten! 

De actie van De Zonnewijzer voor het goede doel is al een 

tijdje bezig!   

Op regelmatige basis gaan we met onze leerlingen naar het  

Woon- en Zorgcentrum De Meander dichtbij de 

school.  
Samen doen we dan tal van activiteiten (turnen, zingen, knut-
selen, spelletjes spelen, ...). Zowel de kinderen als de oudjes 
genieten van het contact met elkaar.  

Sinds 1/10 staat er in onze school een ROSPOT: een grote rendier-spaarpot.  
Iedereen die wil, kan hierin centjes droppen ... en dat hoeven niet alleen roste 
te zijn! ;) 
Met onze ROSPOT-actie willen we mee bijdragen tot de aankoop van een TO-
VERTAFEL voor de afdeling De Kering in dit woon- en zorgcentrum.  
Een Tovertafel brengt mensen met een speciale zorgbehoeften in beweging, 
door middel van interactieve lichtprojecties.  

Dus hier een warme oproep aan iedereen: Wie 
spaart mee voor de tovertafel? ALLE centjes zijn 
meer dan welkom!   

B.E.D.A.N.K.T.  

DE WARMSTE WEEK 
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OP ONDERZOEK IN BERLARE 

VEILIG LEREN OVERSTEKEN 

Grasgroen en Lentegroen gingen 
op stap met de agent.  We leer-
den enkele belangrijke verkeers-
borden kennen. Maar het allerbe-
langrijkste: Veilig leren overste-
ken. Dat deden we goed!    

Op 16 november gingen Grasgroen, Len-
tegroen, Jasmijn, Limoen en Konings-
blauw naar het kasteelpark in Berlare.  

In de voormiddag gingen ze als echte 
onderzoekers aan de slag in het bos. Met 
een warme jas en een muts lieten zij de 
koude niet aan hun hart komen. Het was 
een leuke dag! 

DE SINT WAS JARIG 

VEILIG LEREN OVERSTEKEN 

DE SINT WAS JARIG 
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DE VOORLEESWEEK 
Er werd heel veel (voor)gelezen tijdens de voorleesweek.  Alle leer-
lingen werden uitgedaagd met een (T)HUISBINGO.  Maar ook elke 
klas kon deelnemen door het aangaan van allerlei (voor)
leesuitdagingen.  Per uitdaging werden punten verdiend.  Deelnemen-
de klassen kregen allemaal een kleine attentie.     

HERFSTHAPJESMARKT 
Op 19 november ging een 1ste hapjesmarkt door.  Elke klas toverde 
overheerlijke herfsthapjes op tafel.  Iedereen kon proeven van al dat 
lekkers!  Wat was het weer smullen!  
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100 JAAR WAPENSTILSTAND 

OP DE PLANNING 
DATUM WAT? WIE? 

4/12 Spaardag voor de bosklassen Alle kinderen met een spaarkaart 

Week van de musical:  

Ma 17/12  Voormiddag: generale repetitie + bewoners van De Meander komen kijken 

 14u15: Voorstelling voor ouders (inkomkaart verplicht, zie brief) 

Di 18/12  10u: Voorstelling scholen 

 13u30: Voorstelling voor ouders (inkomkaart verplicht, zie brief) 

Do 20/12  10u: Voorstelling scholen 

 13u30: Voorstelling voor ouders (inkomkaart verplicht, zie brief) 

Vrij 21/12  8u35: ontbijt met de hele school 

 9u30 tot 15u15: enkele klassen bezoeken De Warmste Week in Puyenbroeck 
(brief volgt) 

 Namiddag:  filmvoorstelling voor alle andere klassen 

EGYPTE IN BRUGGE … EUH?E  
Op 5/11 gingen Violet, Koningsblauw, Waterblauw 
en Limoen op uitstap naar Brugge.  Daar bezoch-
ten ze het museum en ook een tentoonstelling 
over mummies.  Ze leerden dus heel wat bij over 
Het Oude Egypte.  Nog vragen of wil je iets weten 
over mummies, piramides, sfynxen, sarcofagen, …  
onze historici weten er intussen alles van!  
(mindmap door Alassane ) 

 

We hebben een winnaar in de klas Waterblauw.       
Merel was één van de drie winnaars van de  jaar-
lijkse opstelwedstrijd op 11 november.  
Zij mocht samen met haar mama, papa en broer  
ontbijten met de burgemeester. Daarna liep ze 
mee in de optocht om dan samen met de andere 
twee winnaars 3 vredesduifjes op te laten.       
Heel fier op jou Merel!   


