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Beste ouder(s) 
 

2022 loopt op zijn einde…  

Na de inspanningen van de afgelopen maanden zijn de twee weken vakantie een  

welgekomen geschenk voor al onze kinderen, ondersteunend personeel, juffen en 

meesters. 

We kunnen ook met een zekere fierheid zeggen dat er heel wat te beleven viel in  

VBS ‘t Hoge… We gingen o.a. naar de kinderboerderij met het kleuter, deden mee 

met de Strapdag, zetten met L3, L4 en sinds dit schooljaar ook met L5 onze  

schouders onder het moestuinproject in samenwerking met Vives, genoten volop  

van de voorleesverhalen van de mama’s en de oma’s tijdens de voorleesweek,  

namen deel met L5 en L6 aan de dodehoeksessie, ontvingen hoog bezoek van  

Sinterklaas,…  Ook in 2023 doen we ons best om uw kinderen niet alleen nog meer 

zin te doen krijgen in leren, maar om daarnaast ook een glimlach te toveren op hun 

gezicht bij alles wat ze mogen beleven…  
 

Namens het schoolteam van VBS ‘t Hoge de beste wensen voor  
 

Enkele belangrijke data voor de komende weken 

Maandag 9 januari     Welkom aan onze 3 nieuwe  

        instappertjes in de peuterklas! 

Woensdag 18 januari    Pedagogische studiedag 

        Handbal L5 en L6 (Mimosa) 

Donderdag 26 januari    Peuterinstuif 

Dinsdag 31 januari     Oudercontact L1 en L2 

Dinsdag 7 maart     Zorgoudercontact kleuter 

Woensdag 15 maart    Mini-voetbal L5 en L6 (3 Hofsteden) 

Vrijdag 17 maart     Praat– en danscafé i.s.m. de ouderwerkgroep 

Woensdag 22 maart    Pedagogische studiedag 

Donderdag 23 tot vrijdag 24 maart  Boerderijklassen - L1 

Donderdag 30 maart    Zorgoudercontact lager 



Voorleesweek 19 tot 27 november 2022 
 

Dit schooljaar had de voorleesweek als thema ’Lezen met je oren’. Voorlezen, dat is  

- zoals het omschreven werd - lezen met je oren, luisteren met je ogen, avonturen  

beleven met je ogen dicht en met je ogen wijd open meekijken in een boek.  

Voorlezen is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent en hoe  

goed of minder goed je zelf leest. Eigenlijk is het één en al oor zijn want… zo wordt 

gezegd wie goed luistert, leest meer! 

We konden tijdens de voorleesweek op een grote opkomst rekenen van mama’s en 

oma’s die ervoor zorgden dat alle kinderen van de school elke ochtend getrakteerd  

werden op een halfuurtje voorlezen. We kunnen terugblikken op een geslaagde  

week waarbij jong en oud kon ervaren hoe leuk voorlezen kan zijn.  

Een grote dankjewel aan alle enthousiaste (groot)ouders om hun steentje bij  

te dragen aan deze voorleesweek! 

 

 

 

 

 

 

 

Katleen Vanopdenbosch, AN-leerkracht  
 

In oktober schreven we een aantal nieuwe gezichtjes in bij ons op school. Het ging  

om 2 Oekraïense meisjes en 2 Spaanse meisjes. Ook in het 1e kleuter mochten we  

begin dit schooljaar een Oekraïens meisje verwelkomen.   

Als school vinden we het belangrijk om de kinderen in  

die eerste weken te laten wennen aan deze voor hen  

nieuwe context, maar daarnaast willen we ook inzetten 

op het bijbrengen van het Nederlands. Katleen  

Vanopdenbosch, die ook mama is van Maxime en  

Céleste nam na de herfstvakantie het engagement op  

om met de anderstalige meisjes op weg te gaan en  

hen stap voor stap Nederlands bij te brengen. En het  

loont! Heerlijk om hen die eerste woorden en zinnen in  

Het Nederlands te horen zeggen…  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Sociale vaardigheden in de kijker   
 

De afgelopen twee maanden stonden we stil bij 

de maandpunten ‘Lief en zorgzaam zijn voor  

elkaar’ en ‘Een lichtje zijn voor elkaar’.  

Tijdens het maandpunt van november hadden we 

het over het feit dat elk van ons wel eens verdriet  

te verwerken heeft en dat het op zo’n momenten 

deugd kan doen om eens een aanmoedigend woordje te horen, een schouderklopje 

te krijgen of een luisterend oor. We probeerden dan ook ons best te doen om met  

z’n allen extra lief te zijn voor elkaar en zorgzaam te zijn naar elkaar toe. 

In de maand december ontvingen we van de boomdokter, de boswachter en Hilde  

een brief met de boodschap om het in deze donkere  

periode extra gezellig te maken. De schoolboom op de  

speelplaats werd een kerstboom versierd met lichtjes.  

Ook werden we getrakteerd op een mooi gedichtje en  

een lichtje met als boodschap om tijdens de  

kerstperiode de deur van ons hart open te laten en elke 

dag een lichtwens te verspreiden. Daarnaast werd er in  

de laatste week voor de vakantie een heuse  

zangnamiddag gehouden waarin alle klassen een  

kerstlied uit het hoofd leerden om het dan te brengen  

voor elkaar. Heerlijk om zoveel warmte en verbondenheid te voelen! 

 

 



Kerstfeest - vrijdag 16 december i.s.m. de ouderwerkgroep 
 

Net zoals andere jaren zorgden de ouders van onze ouderwerkgroep 

voor de nodige kerstsfeer op school. Niet alleen de inkom, maar ook 

de speelplaatsen werden voorzien van kerstbomen, lichtjes,  

kerststal en kerstfiguren. Op vrijdag 16 december organiseerde de ouderwerkgroep 

een kerstfeest. Het werd een sfeervolle en gezellige avond met plezier voor jong en  

oud. Altijd fijn om in deze kerstperiode zo’n verbondenheid te voelen tussen ouders, 

leerkrachten en kinderen. 
 

 

 

 

 

 
 

Artistieke schoolomgeving  

Op woensdag 30 november vond een ontwerpworkshop plaats naar aanleiding 

van het project ‘Artistieke schoolomgeving’ door de zussen Cnockaert. Tijdens deze  

workshop werd aan de slag gegaan met een groep kinderen van de school. De  

bedoeling van deze workshop was om de kinderen als artiest/kunstenaar van de  

straat te laten fungeren en een ontwerp te maken van hoe onze schoolomgeving er  

zou kunnen uitzien. De namiddag resulteerde in heel wat geslaagde ontwerpen  

waarvan er tijdens de stemweek van 16 januari tot 20 januari één ontwerp gekozen  

wordt om verder mee aan de slag te gaan. Hierover volgt nog info. 

De effectieve uitvoering van het ontwerp is voorzien voor mei 2023, de plechtige 

opening van onze ’Artistieke schoolomgeving’ in juni 2023.  

 

 

 

       

 

 

  


