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Vier het leven
God,
leer ons vieren,
leer ons te midden van kwetsbaarheid staan
en met beide handen aanvaarden
waar geen woorden voor zijn.
Doe ons vieren,
doe ons dankbaar zijn om wat is
en met beide handen delen
waar er grote nood aan is:
geloof, hoop en liefde.
Help ons vieren,
help ons daarbij in het dagelijkse leven
en de handen opleggen
waar het licht zwak is
en de moed verdwenen.
Laat ons vieren,
laat ons vol geluk uitbundig zijn
en met beide handen de flessen ontkurken
waar er enthousiasme in overvloed is
en dat met anderen delen.
Amen

FEESTelijke wensen
In ons voortuintje prijkt sinds kort een
kunstwerk. Kindjes vol zin in leren en
zin in leven kregen een prominente
plaats in ons tuintje. Zij zorgen voor
ons FEEST op school, iedere dag
opnieuw.

Aan de inkom langs de fietsenstalling vind je de kindjes van “Zin in leren, zin in leven” al
dansend in de tuin.

In 2021 wensen we jullie veel FEEST toe: met dansende kinderen, in gekke outfits, met
flikkerende lichtjes, snoepend van lekkernijen maar vooral genietend van het leven.

Een geslaagde infoavond online
In november vond onze infoavond over de leefwereld van kinderen offline en online plaats. Een
interessante uiteenzetting met praktische tricks en tips voor ouders/verzorgers en opvoeders.
In navolging van deze infoavond bezorgen we jullie graag nog de volgende links die waardenvol
zijn mbt mediawijsheid bij ouders en hun kinderen:
https://www.bibzondergrenzen.be/voorouders/?fbclid=IwAR3CP89BMcrOaq5JLnM9493bzq4d7ECKSH3tJ0UhHnfxY6jDBuMbUfRZaWU
https://www.veiligonline.be/

Een terugblik op de lichtjeswandeling
Op 11 december verraste het oudercomité ons met een prachtige kerstwagen die doorheen de
Bottelaarse wegen langs verlichte huizen reed. Hier en daar werd eens halt gehouden en
weerklonk een warm ‘engelengezang’.
Het werd een bijzondere avond: huizen en tuintjes werden versierd met lichtjes, mensen keken
van achter hun vensterraam of stapten even naar buiten om een glimp van de wagen op te
vangen, lichtjestekeningen werden geteld…
Een uniek spektakel waarbij we veel complimenten en warme dankwoordjes mochten
ontvangen.
Dank aan iedereen om in deze tijden toch verbonden te blijven met en door elkaar. Verbonden
door het Licht, dit is waar advent en Kerstmis rond draaien.

Inschrijvingen kinderen geboren in 2019
We kregen reeds enkele vragen van ouders van ‘toekomstige instappertjes’ om hen te laten
kennis maken met onze school en de werking ervan. Wie vrienden, kennis of familie heeft die
interesse hebben in onze school, aarzel niet onze gegevens door te geven. We geven graag
eerst een kleine rondleiding voordat een kindje wordt ingeschreven/aangemeld.
INSCHRIJVEN voorrangsgroepen °2019 : 18-29 januari
✓ Broer en zus + geboren in 2019
✓ Kinderen van personeel + geboren in 2019
✓ Via de school (Hoe ? Graag even contact opnemen met secretariaat@visitatiebottelare.be
met de melding dat er een zusje/broertje zal ingeschreven worden. We zorgen er dan voor dat
alle nodige documenten met een oudere broer/zus worden meegegeven.)
✓ Ook broer/zus van leerling °2018 heeft voorrang, ook al is die nog niet ingestapt
 Broers en zussen van leerlingen van onze school/ kinderen van personeel melden zich
dus NIET aan. We voorzien inschrijvingsdocumenten die via broer/zus worden
meegegeven. Graag eerst een mailtje naar secretariaat@visitatiebottelare.be
24 februari 12u ‘s middags t.e.m. 19 maart 12u ‘s middags: aanmeldperiode
✓ Alle kinderen geboren
✓ in 2019 (instappers in 2021-2022)
✓ Voor 2019 (van school veranderen vanaf 1/9)
26 maart vanaf 12u : bekendmaken resultaat
o Ouders: ontvangen een mail en kunnen inloggen in hun eigen dossier in MJA

29 maart – 30 april: inschrijven kinderen met toewijzing
• Via de school zelf
• Moet op afspraak
6 mei : start vrije inschrijvingen

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG OP 20/01/2021: OPVANG
MOGELIJK
Op woensdag 20/01/2021 vindt onze pedagogische studiedag plaats. De leerkrachten scholen
zich bij over outdoor learning.
Er kan opvang voorzien worden van 08:00-12:00. Wie hier graag voor inschrijft, verstuurt een
mailtje naar secretariaat@visitatiebottelare.be
Halve dag 1ste kind

€ 12,00

Halve dag 2de kind

€ 8,50

Halve dag 3e kind

€ 7,00

Helm op, fluo top

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee we onze leerlingen stimuleren om ook
tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers en
kunnen ze sparen voor beloningen.
We konden vele leerlingen reeds verrassen en belonen met een lichtje om aan de schooltas,
een sleutelhanger of jas te hangen. Wat zijn ze goed bezig! Volhouden is de boodschap.

Droevig nieuws
Juf Lut nam de voorbije periode afscheid van haar broer en schoonmama.
Juf Evelien nam eveneens afscheid van haar grootmoeder en
Juf Bénédicte nam de voorbije kerstvakantie afscheid van haar papa.
We wensen hen en hun familie veel sterkte toe.

Annulering sportklassen
Met pijn in het hart kondigden we reeds aan dat de sportklassen voor de vijfde- en
zesdeklassers in februari niet kunnen doorgaan. In deze oranje pandemiefase worden
extramurosactiviteiten immers nog steeds verboden.
We proberen een tof alternatief voor de leerlingen uit te werken. Meer info hierover wordt
later nog gecommuniceerd.

Week van de grootouders en plusgrootouders
Jaarlijks wordt in november een toffe activiteit voor de grootouders en plusgrootouders
georganiseerd. Door Covid-19 kan/mag dit dit schooljaar niet doorgaan.
We blijven echter niet bij de pakken zitten. Tijdens de derde week van januari mogen de
grootouders en plusgrootouders van onze kleuters een fijne verrassing verwachten. Eentje om
hen een hart onder de riem te steken en te danken voor hun belangrijke rol in het leven van
onze kleuters.

