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SANTA RUN 

Op zaterdag 15 december organiseert het oudercomité voor de eerste 
keer een Santa Run door en rond de school. Tussen 16u30 en 17u30 kan je al 
wandelend of lopend een sfeervol toertje maken door en rond de school. Het 
parcours gaat via gang 3, turnzaal, berging, stooklokaal, leraarslokaal, hal en 2H 
weer naar beneden om zo via de speelweide en een ‘blokje rond’  langs de 
Planeetstraat weer in de school te eindigen. Supersportievelingen mogen ook nog 
een tweede rondje wandelen of lopen. Voor en na het lopen kan je in de eetzaal 
terecht voor een kleine snack of een drankje. Rond 20 uur wordt de bar gesloten. 
Er staan immers nog veel andere kerstactiviteiten gepland elders in de stad. Het 
oudercomité voorziet toezicht op de straathoeken en moeilijke punten. Grotere 
kinderen kunnen het parcours dus zelfstandig lopen. Jongere kinderen hebben wel 
begeleiding nodig. Niet alleen de lopers maar ook wandelaars zijn heel welkom. 
Inschrijvingsformuliertjes vind je op de schoolwebsite.  

 Niet meelopen maar wel een drankje komen drinken kan 
natuurlijk ook. Misschien is de kerstman wel paraat?! Tot zaterdag 15 december! 

 
 
SINTERKLAAS 
 Dinsdag 4 december was weer een hemelse dag. Sinterklaas kwam op 
bezoek in onze school. Eigenlijk was hij 6 december een beetje uit het oog 
verloren en zat hij nog in Benidorm. Gelukkig heeft oom Guy de Sint in zijn caravan 
naar België gebracht en was hij net op tijd in onze school. Voor de speeltijd 
bouwden de kleuters en de kinderen van 1, 2 en 3 een feestje in de eetzaal. Na de 
speeltijd bracht de Sint een bezoek aan de hogere klassen. We leerden zelfs een 
mondje Spaans: “¿Dónde está esa fiesta?”. Hier is dat feestje! 
 
 
FUIF 

Noteer alvast zaterdagavond 26 januari in je agenda. Het oudercomité 
organiseert die avond de ondertussen traditionele en legendarische fuif. Gewoon 
een avondje plezier maken is de boodschap. Locatie: Spuihuisje. Start 21 uur. 
 

 
VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN 
 Sinds 1 september zijn er weer heel wat mutsen, jassen, sjaals, koeken- en 
fruitdoosjes gevonden. We toonden ze reeds in alle klassen. Toch blijft de berg 
kledij zonder eigenaar hallucinant groot. Mocht je iets missen, spring dan even 
binnen op het bureel. We houden allles nog één maand bij. Daarna maken we er 
andere mensen gelukkig mee.  
 Het gekste verloren voorwerp is een hoedenplank van een Citroën of 
Peugeot. Het staat sinds de zomervakantie onder het afdak op de 
kleuterspeelplaats. Mocht het jouw hoedenplank zijn, neem ze dan snel mee. 
Binnenkort brengen we ze naar het recyclagepark. 
 
 
HANDIGE NAAITIPS 
 Fluohesjes zijn levensbelangrijk in de winter. Maar ze kunnen ook erg 
lastig zijn. Met een drukknoop onder de kraag van de jas en één aan de kraagrand 
van het hesje blijven die netjes aan elkaar hangen. Superhandig en niet duur! 
 Ook kleuterhandschoenen raken dikwijls kwijt. Dit kan je vermijden door 
ze aan elkaar vast te maken met een langer lint. Steekt dit door de mouwen en de 
handschoenen geraken nooit meer zoek.  
 Schrijf op alle andere voorwerpen een naam. Zo vinden we steeds de 
eigenaar terug. 
 
 
MARSEPEIN EN PRALINES 
 Ondertussen zijn marsepein en pralines bezorgd aan de sympathieke 
kopers. Hartelijk dank voor jullie zoete steun. Voor de superfans zijn er nog enkele 
blokken en zakjes beschikbaar bij juf Dominique. Nog zin in marsepein? Haast je 
dan naar het bureel. Op is op.  
 
 
MEDELEVEN 
Wij wensen de familie Sarmi (Noor 3T en Sofia 6ED ) veel sterkte bij het overlijden 
van moemoe. Graag betuigen we ook onze steun aan de familie Van Tendeloo 
(Ghijs 5SV en Ward 4AS)  bij het overlijden van hun grootvader. Innige deelneming.  
 
 
KLASFOTO’S 
 Zeer binnenkort arriveren de klasfoto’s op school. We kozen voor een 
langwerpige, hedendaagse lay-out. Deze foto zal 8 euro kosten. De aankoop is 
geheel vrijblijvend.  
 
 



SNEEUWKLASSEN 
 Onmiddellijk na de kerstvakantie vertrekken onze zesdeklassers op 
sneeuwklassen. Net zoals vorig jaar zullen ze verblijven in hotel Les Diablons in 
Zinal. Ze vinden het altijd superleuk om post te ontvangen. Schrijven jullie ook? 

Naam kind 
Basisschool Het Spoor 

Intersoc hotel Les Diablons 
Rue Montferrier 15 

CH – 3961 ZINAL (VS) 
 
 
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN 
 Zoals je in de pers reeds kon lezen, verandert het aanmeldings- en 
inschrijvingsbeleid in gans Vlaanderen. Ook in Lier volgen we deze nieuwe 
richtlijnen. Dit wil zeggen dat vanaf 1 februari de inschrijvingsperiode start voor 
broers en zussen en kinderen van personeel van het geboortejaar 2017.  
 Vanaf 1 maart 2019 tot eind maart start de aanmeldingsperiode voor alle 
basisscholen in Lier. Kinderen die nog niet ingeschreven zijn, kunnen dan 
aangemeld worden via de website www.naarschoolinlier.be.  Eind april krijgen de 
aangemelde kinderen een brief waarin de toegewezen school vermeld staat. Vanaf 
6 mei kan je tot 24 mei dan inschrijven in deze school.  Zonder aanmelden kan je 
pas inschrijven vanaf dinsdag 28 mei.  
 
 
FIETSENDE SCHOOL 
 De fietsenstalling in de Planeetstraat puilt uit van de fietsen. We zijn 
ongelooflijk blij met zoveel trappende kinderen. Fietsen is gezond en goed voor 
het milieu. We moedigen dit alleen maar aan. Mocht je graag wat meer ruimte 
hebben om je fiets te parkeren, dan kan je ook gebruik maken van de 
fietsenrekken op de speelweide. Laat je fiets wel slotvast achter want het poortje 
blijft los. Zo kunnen fietsen van kinderen die naar Kadee moeten ook buiten de 
schooluren opgepikt worden. Gelieve geen kinderwagens in de fietsenstalling 
achter te laten. Ze nemen al gauw erg veel plaats in.   
 
 
WARMSTE WEEK 
 Een warme school is ook tijdens de warmste week actief. Omdat ze zo 
lekker zijn, zullen we net zoals vorig jaar heerlijke hotdogs verkopen t.v.v. het 
goede doel. Binnenkort meer nieuws hierover.  
  
 
  
 

UITPAS MET KANSENTARIEF: Laatste oproep 
Kinderen met een UIT-pas met kansentarief krijgen korting op 

zwembeurten en toneel in CC De Mol. Dat kan enkel wanneer we het nummer van 
de pas hebben. Bezorg dit even aan juf Dominique. Zoniet betaal je de volledige 
prijs. 

 

EUCHARISTIEVIERING 
 Dinsdag 11 december gaan de kinderen van de lagere school naar de 
parochiekerk voor een advent-/kerstviering. Deze viering wordt verzorgd door 
het 1ste, 3de en 5de leerjaar. Ook ouders/grootouders zijn welkom. Om half 2 
arriveren we in de parochiekerk en start de viering. 

 
  
 Dinsdag 4 december Sinterklaasfeest 
 Donderdag 6 december Zitdag CLB op school 
 Leerlingenraad 
Vrijdag 7 december Zwemmen Vlinders, 3Ten 1K, 3B en 1A, 2H en 

2S 
Dinsdag 11 december Klutserkrakkekilililokatastrof 1ste en 2de lj. 
 Eucharistieviering 
Donderdag 13 december Zitdag CLB op school 
Vrijdag 14 december Zwemmen muizen, 5, 4, 6 
Zaterdag 15 december Fluo Santa Run 16u30-17u30 
Donderdag 20 december Karst mist kerst 1-6 Het Paleis Antwerpen 
Vrijdag 21 december Zwemmen muizen, 3Ten 1K, 3B en 1A, 2H en 

2S 
Maandag 24 december  Start kerstvakantie 
Maandag 7 januari Start 2de trimester 
 Vertrek sneeuwklassen 6 
Vrijdag 11 januari Zwemmen muizen, 5, 4 
Woensdag 16 januari  Terug sneeuwklassen 6 
Vrijdag 18 januari Zwemmen muizen, 3Ten 1K, 3B en 1A, 2H en 

2S 
Maandag 21 januari Zitdag CLB op school 
Woensdag 23 januari  Namiddag: Trefbal voor 3 en 4 ’t Stapveld 

Berlaar 
Vrijdag 25 januari Zwemmen muizen, 5, 4 en 6 
Zaterdag 26 januari Het Spoor fuift Spuihuis 21 uur-… 
         


