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Contact verschijnt op volgende momenten : 
20/9/18 | 25/10/18 | 22/11/18 | 21/12/18 | 28/2/19 | 4/4/19 | 16/5/19 | 28/6/19 
Colofon: Anke Bosch | Steven De Schutter | Julie Gonnissen | Ellen Maesen |  Simon Van Cant 
 Fabienne Bouckaert | Johan Van Staeyen 
Je kan Contact ook altijd terugvinden op Smartschool bij Intradesk > Leerlingen & ouders > Contact  

VEEL WARMTE 
December is voorbijgevlogen! De afgelopen  
weken hebben alle leerlingen hun beste beentje  
voorgezet tijdens de examenperiode. Ze hebben 
hard gestudeerd, maar hopelijk ook genoten van 
de feestelijke sfeer die december met zich 
brengt.  
 
Ook onze leraren hebben zich ten volle ingezet 
om alle examens te verbeteren, punten te bereke-
nen en rapporten te schrijven. 
 
We sluiten december af met een rapport, waarin 
je resultaten van het eerste trimester staan.  
Het rapport kon je op het voorbije ouder- en leer-
lingen-contact bespreken met je klasleraar.  
In januari kunt u als ouder dan een afspraak  
maken met vakleraren. 
 
December is ook de maand van warmte voor  
elkaar. Onze school straalt warmte uit, en daar 
zijn we trots op!  Denken we maar aan de acties 
voor music 4 life en Sant’Egidio. 
 
Verder wensen de directie, leraren, secreta-
riaatsmedewerkers en het logistiek personeel van 
onze school alle leerlingen en hun familie een 
zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Hopelijk 
is er tijdens de kerstvakantie ook bij jullie thuis 
veel warmte en kan je je batterijen opladen voor 
het nieuwe trimester. 

winter. je ziet weer de bomen 
door het bos, en dit licht 

is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws 

zonder de zon. 
 

En toch is ook de nacht niet 
Uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt 

Is het nooit volledig duister, nee, 
Er is de klaarte van een soort geloof 

Dat het nooit helemaal donker wordt. 
Zo lang er sneeuw is, is er hoop. 

 
Herman De Coninck  

uit: Zolang er sneeuw ligt 
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t.e.m. 
4/1 

Kerstvakantie 

INFO  4 samen vieren  

  7 Een zonnige school 

  8 waarom een student 0 kreeg op z’n examen 

  9 oudercontact met vakleraar 

  10 ondernemers op school 

  13 bezinning  

SPORT 13 sport  

MEDEDELINGEN 13 sport  

INFO  15 TATA begeleidt leerlingen 

  16 projectweek B-stroom 

OUDERCOMITÉ 19 Kerstwens 

INFO  20 SMS : Zien is niet altijd gezien worden 

SPELLETJES  21  

Hoe beleven andere godsdiensten  
de kerstperiode?  

Hoe kan je inschrijven voor het  
oudercontact met vakleraren ?  

4 

9 

7/01 3WETA3: medisch onderzoek 

10/01 oudercontact met vakleraren 

11/01 
t.e.m. 
18/01 

5e jaar : uitwisseling  
buitenlandse week 

14/01 
3BW-3WETB-3WETA2 (meisjes)-
3WETA4(jongens): medisch 
onderzoek 

15/01 1AM: medisch onderzoek 

16/01 1BM: medisch onderzoek 

22/01 1CM: medisch onderzoek 

23/01 1DM: medisch onderzoek 

24/01 6e jaar : workshop 

29/01 5e jaar : workshop 

30/01 1EL2/EM: medisch onderzoek 

4/02 facultatieve vrije dag 

7/02 6e jaar : uitstap Brussel 

 
infoavond overstap basisschool 
naar secundair - leerlingen eigen 
basisschool. 

 
infoavond overgang 2 naar 3   
infoavond overgang 4 naar 5   

8/02 6e jaar : Chrysostomos 

12/02 1FL5: medisch onderzoek 

12/02 
infoavond overstap basisschool 
naar secundair  

20/02 1B: medisch onderzoek 

26/2 workshop leren leren 

1/3 1e, 2e & 3e jaar : rapport  

4/4 
t.e.m.  

8/4 
Krokusvakantie 
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Traditiegetrouw branden de lichtjes al in 
onze kerstboom, en schuiven we op kerst-
avond een kalkoen in de oven. Maar hoe be-
leven joden, moslims, boeddhisten en hin-
does kerst? 
 
Met Kerstmis wordt de geboorte van de 
messias Jezus herdacht. De christenen 
plaatsten Kerstmis op het moment van een 
al bestaand heidens feest van lang voor het 
christendom, waarin de overgang van donker 
naar licht werd gevierd. Vandaar de symbo-
liek met lichtjes, kerstballen als teken van 
vruchten die opnieuw groeien en de groene 
kerstboom, die verwijst naar de winter die 
overwonnen is. Christenen gaven er daarna 
een religieuze betekenis aan.  
 
Door de reclamewereld draait Kerstmis vaak 
rond cadeautjes, gezellig samenzijn en een 
mooi versierde kerstboom. Maar niet elke 
christen zet nog een kerststal of stuurt nog 
kerstkaartjes met mooie boodschappen.   
Kerst is dus een typisch christelijk feest , 

maar andere godsdiensten hebben ook hun 
eigen equivalenten voor Kerst.  
 
MOSLIM – SAMEN VIEREN MET SUIKERFEEST  
Moslims vieren geen Kerstmis, en er zijn ook 
geen islamitische feesten rond die data. Ze 
zetten geen kerstboom en geven geen ca-
deaus, tenzij op het kerstfeestje op school, 
omdat iedereen het daar doet. Ze wensen 
vrienden en buren die het vieren een vrolijk 
kerstfeest 
 
Toch zijn er Islamitische feesten die gelijke-
nissen hebben met Kerst.  Met id-alfitr of 
Suikerfeest komen moslims ook samen met 

Hoe beleven andere godsdiensten deze kerstperiode?  

Samen vieren 
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familie of vrienden om lekker te eten en er 
een leuke dag van te maken. Tijdens het 
Offerfeest (Eid Al-Adha) wordt een schaap 
geslacht en opgegeten om de profeet Ibra-
him te herdenken. 
 

JODEN: “CADEAUTJES VAN DE CHANOEKAMAN” 
Joden vieren geen Kerstmis, maar in de 
maand december vieren zij het lichtfeest of 
Chanoeka. De datum verandert elk jaar,  
omdat joden de maankalender volgen. Dit 
feest duurt 8 dagen, en ze branden op een 
kandelaar of Chanoekia elke dag een  
kaarsje tot ze alle 8 branden. 
 
Tijdens de Chanoeka eet het gezin elke 
avond samen. Eén avond tijdens de Chanoe-
ka komt de hele familie samen en krijgen de 
kinderen cadeautjes. Sommige gezinnen 
vertellen ook dat de Chanoekaman” kwam, 
maar dat is niet typisch joods, het is een 
kleine wending die sommige families hier 
aan geven. 
 

BOEDDHISME: “WESAK IS VERGELIJKBAAR MET 
KERSTMIS” 
De geboorte van Jezus wordt herdacht met 
kerst, en dat vieren boeddhisten niet. Wel 
hebben zij de Wesak, dat is een vergelijk-
baar feest. Dan wordt de geboorte, dood en 
verlichting van Boeddha herdacht. Dat wordt 
dan in mei gevierd, met allerlei rituelen, 
lezingen, meditatie en offers die aan de 
monniken worden gegeven. Er is ook een 
gezamenlijke maaltijd, maar dit feest ver-
loopt niet zoals Kerstmis in familieverband. 
De festiviteiten vinden plaats in de lokale 
tempel, waar de boeddhisten naartoe trek-
ken. 

 
HINDOE: “SOMMIGEN ZETTEN THUIS OOK EEN 
KERSTBOOM” 
Hindoes vieren geen Kerstmis, maar komen 
op die dagen ook wel met de familie bij el-
kaar. Dan wordt er veel gepraat met familie-
leden, leggen ze ruzies bij en genieten van 

Kerst is de periode waar we  
onze eigen verschillen vergeten  

en onze diversiteit vieren 
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SLM schenkt pakjes  
aan Sant’Egidio   

een lekkere maaltijd. Ze eten zeker vegeta-
risch, omdat in deze periode mededogen 
voor anderen nog belangrijker is. 
 
Sommige Hindoes zetten thuis een kerst-
boom. Die symboliseert dan niet de geboor-

te van Jezus, maar ze geven hiermee uit-
drukking aan zijn verheven persoonlijkheid. 
De traditie om cadeautjes te geven nemen 
velen ook over van Kerstmis, als een teken 
van waardering voor elkaar. Al vinden ande-
re hindoes dat dan weer te commercieel, en 
doet niet iedereen het.  
 
In december vieren ze jaarlijks de dag van 
de Bhagavad-Gita, het heilig geschrift van 
het hindoeïsme. Op die dag proberen ze met 
zoveel mogelijk mensen wereldwijd verzen 
uit de Bhagavad-Gita te reciteren. Dat is een 
belangrijk moment van zelfreflectie, waarop 
ze stilstaan bij wat ze beter kunnen doen in 
het leven voor zichzelf, maar zeker ook voor 
anderen. Een heel cruciaal aspect binnen 
het hindoeïsme. 
 

MUSIC 4 LIFE  

Tijdens het leerlingencontact kan iedereen 
die dat wil een geschenk afgeven op school. 
Deze pakjes gaan naar Sant’Egidio en de 
sociale kruidenier ’t Winkeltje, twee organi-
saties die zich inzetten voor de armen,  
organiseren op 25 december een groot 
kerstfeest in de Sint Bartholomeuskerk te 
Merksem. Elke genodigde krijgt op het 
feest een persoonlijk cadeau.  

Alvast bedankt voor jullie warme steun. 

IN
FO
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Campus KVO gaat een overeenkomst aan met Klimaatscholen 2050 voor het plaatsen van 
zonnepanelen op het dakoppervlak aan de Bredabaan. De opstart van nieuwe richtingen 
vergt ook een vooruitgang in de nieuwe technieken en mogelijkheden. Omdat dit ook voor 
extra elektriciteitsafname zal zorgen, hebben we zeker ook deze oplossing onderzocht. 
 
De school is klaar voor deze zonnepanelen, de technische vereisten zijn in orde in de gebou-
wen en de overeenkomst is gesloten. Klimaat-
scholen 2050 start de offerteaanvragen op en 
onderzoekt de beste plaatser. Dit project wordt 
volledig door hen opgenomen. De school facili-
teert het dakoppervlak en dat is er wel genoeg .  
Ook op het dak van het C-gebouw van de du  
Chastellei komen er op termijn zonnepanelen.  
 
GENIET VAN ZONNESTROOM TEGEN  
EEN ZEER VOORDELIG TARIEF! 
De burgercoöperaties zullen instaan voor de  
investering in de zonnepanelen maar ook voor de 
exploitatie, het onderhoud en de technische op-
volging van de installatie. Aangezien er geen  
investeringen zijn voor de school, kan de school 
vanaf dag één zonder zorgen genieten van zonne-
stroom tegen een zeer voordelig tarief met een 
lagere energiefactuur tot gevolg. 
  

INVESTEER MEE ALS OUDER EN SYMPATHISANT 
Daarnaast kunnen ouders en sympathisanten ook mee investeren in de zonne-installaties op 
de school. Dergelijke investeringen zijn immers broodnodig als we onze ambitieuze klimaat-
doelstellingen willen realiseren. Na twintig jaar is de installatie kosteloos voor de school 
zelf, die dan nog jaren kan genieten van gratis zonnestroom.  

EEN ZONNIGE SCHOOL  
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WAAROM EEN STUDENT 0 KREEG OP Z’N EXAMEN 

In welke oorlog kwam Napoleon om het leven ? 

Waar is de Onafhankelijkheidsverklaring getekend ? 

Geef de belangrijkste reden voor een echtscheiding ? 

Welke twee dingen eet je best niet tijdens je ontbijt ? 

Wat lijkt er op een halve appel ? 

Wat gebeurt er als je een rode steen in de Blauwe Zee gooit ? 

Als u in de ene hand 3 appels en 4 appelsienen heeft en in de 
andere hand 4 appels en 3 appelsienen, wat heb je dan ? 

Als 10 mensen een muur bouwen in 8 uur , hoelang  
zou het dan duren als 4 mensen die muur bouwen ?  
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OUDERCONTACT MET VAKLERAAR 

Op donderdag 10 januari 2019 vanaf 18.00 u. heeft u als ouder de  
mogelijkheid om de trimesterresultaten met de vakleraar te bespreken.  
 
Tijdens de kerstvakantie  kunt u via Smartschool  aangeven welke  
leraren u wenst te spreken. U logt in met uw Smartschool-account en onder-
aan de startpagina aan de rechterkant vindt u de link naar het oudercontact. 
 
◼ Om lange wachttijden te voorkomen, vragen wij dat u zich beperkt tot 

vier afspraken.  
◼ Het is raadzaam om 10 minuten tijd te laten tussen twee afspraken om 

de verplaatsing van de ene leraar naar de andere mogelijk te maken.  
◼ U kunt inschrijven vanaf vrijdag 21 december tot en met maandag  

7 januari 2019 .  
 

http://slm.smartschool.be 
 

Indien u niet over een internetverbinding beschikt of indien er bij de gewenste      
vakleraar geen plaats meer is, kunt u contact opnemen met de school                       
(tel. 03/645.88.27) op maandag 7 januari 2019. 
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MINI-ONDERNEMINGEN 
Dat onze leerlingen van het vijfde jaar  
ondernemend van geest zijn, werd vorig 
schooljaar overduidelijk.  We behaalden  
immers de trofee van “Beste Antwerpse  
mini-onderneming” en mochten in Brussel 
onze school én provincie vertegenwoordigen 
in de Vlaamse finale.  Ook dit schooljaar is 
de goesting om te ondernemen heel sterk 
aanwezig ! 
  
Dertien leerlingen kozen voor het seminarie 
mini-onderneming. We hebben twee bedrij-
ven opgestart. Bottled maakt leuke design-
produkten van oude (wijn)flessen. Pleduco 
maakt educatieve spelletjes voor kinderen en 
volwassenen.  
 
De twee bedrijven hebben ondertussen al 
een hele weg afgelegd. Gedurende verschil-
lende vergaderingen hebben we gebrain-
stormd om een origineel concept uit te  
werken. Vanuit het gevoerde marktonderzoek 
werkten de leerlingen dan een product-
aanbod uit. Daarna kozen de groepjes een  

bedrijfsnaam met bijpassend logo en een 
aantrekkelijke slogan. 
 
De leerlingen zochten daarnaast enthousiast 
aandeelhouders die wilden investeren in hun 
bedrijf. Dat leverde een mooi startkapitaal 
op. De bedrijven ontwikkelden een facebook- 
en instagrampagina en werken nu aan een 
website om zich zo op grote schaal kenbaar 
te maken.  
  
Innovatie dragen de bedrijfjes hoog in het 
vaandel!  Beide bedrijven hebben eigen pro-
ducten gecreëerd die ze ook zelf in produc-
tie brengen.  Daarnaast willen ze op een 
maatschappelijk verantwoorde manier aan 
de slag gaan met aandacht voor de drie P’s 
(People – Planet – Profit). 
 

ONDERNEMERS OP SLM 
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ADVERTENTIE MINI 

Op 20 december zal het eerste verkoopmo-
ment van onze bedrijven plaatsvinden tijdens 
het oudercontact van Kerstmis: ideaal om 
nog leuke eindejaarsgeschenken te kopen!  
 
Ook tijdens de kerstevocatie van onze basis-
scholen zal er een verkoopstandje worden 
opgezet.  Op de volgende pagina’s voeren 
onze mini’s alvast reclame voor hun project. 
Je kan de reclameaffiches herkennen aan 
het SLM-mini-logo.    
  

BEDRIJFSBEZOEK AAN YEPP 
Ondernemerschap eindigt uiteraard niet in 
het vijfde jaar maar wordt nog verder uitge-
werkt binnen het seminarie “bedrijfsbeheer” 
in het zesde jaar.  In dat kader bezochten 
we op donderdag 29 november de onderne-
ming Yepp NV, gelegen te Turnhout. YEPP 
(Your Ecological Parquetry Partner) heeft al 
meer dan 50 jaar ervaring in de hout-
sector.  Het bedrijf concentreert zich op de 

productie en de distributie van houten  
parketvloeren, parket, laminaat, vinyl en 
toebehoren.  YEPP is de voorbije jaren dan 
ook uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
spelers op de Belgische parketmarkt.  
 
Ter plaatse kregen we van de bedrijfsleider 
een interessante uitleg rond het beheren 
van de onderneming. Er kwamen vele econo-
mische onderwerpen aan bod zoals perso-
neelsbeleid, marketing, logistieke planning, 
investeringen, strategische beslissingen, 
enzovoort… .  Tijdens de rondleiding konden 
we het productieproces van dichtbij bekijken 
en werden er interessante vragen gesteld.   
 
We danken  graag nogmaals  meneer 
Declercq van harte om ons welkom te heten 
in zijn onderneming.  Het was een leerrijke 
ervaring!!  

(vai) 
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ADVERTENTIE MINI 
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BEZINNING 

SPORT 

09/01/2019 SLM voetbalt  

06/02/2019 airtrack 

20/02/2019 badminton (eerste graad)  

27/02/2019 badminton (tweede en derde graad) 

05/04/2019  SLM loopt  & hoopt 

15/05/2019 zaalvoetbal 

mei 2019 avonturentrophy derde graad  

09/05/2019 zaalvoetbal derde graad 

Wil je volgend jaar sportief inzetten? Neem dan zeker deel aan één van de naschoolse 
sportactiviteiten die onze school zelf organiseert of in samenwerking met MOEV. Heb je 
interesse ? Neem dan contact op met je leraar L.O. of kijk eens op het sport-infobord op de 
speelplaats.  

De leerlingen van 4BW gingen op bezinning 
op 22 en 23 november. Hiervoor trokken we 
naar het Sint Pauluscentrum te Rotselaar, 
waar we in een bosrijke en frisgroene om-
geving tot rust konden komen. In de klas-
groep werd er stilgestaan bij verschillende 
thema’s, zoals identiteit, groepsvorming en 
zelfkennis. Het waren goede gesprekken, 
waar eerlijk werd gepraat door iedereen.  
 
Ook een mooie wandeling in deze streek 
behoorde tot het programma; Een gezonde 

geest in een gezond lichaam. Na de activitei-
ten konden de voetjes steeds onder tafel 
geschoven worden voor een lekkere warme 
maaltijd.  
 
De leerlingen staken zelf een stuk avond-
bezinning in elkaar die iedereen aan het 
denken zette. Spelletjes spelen hoorde er 
ook bij: weerwolfje, blackbox, ...  De klas-
groep is hier zeker als een hechte(re) groep 
uitgekomen! 
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◼ Het onderzoek van curieuze neuzen toonde aan 
dat luchtkwaliteit op onze school in orde was.  We 
kunnen dus opgelucht ademen.  

 
◼ In januari gaan de leerlingen van het 5e jaar op uitwisseling naar Spanje.   

De twee partnerscholen zijn :  
◼ Institut La Serreta - Rubí - Barcelona : http://www.xtec.es/iesserreta  
◼ Colegio La Cañada - La Cañada - Valencia : http://www.colegiopalma.es  

 
◼ In het tweede trimester ontvangen we opnieuw een aantal stagiairs van de 

Karel de Grote Hogeschool en van de Universiteit Antwerpen.  We wensen de 
nieuwe stagiairs een fijne periode op SLM en heel veel succes met hun stage.  

 

 De voorbije weken verloren een aantal leerlingen  
een dierbaar familielid:  
 
◼ de grootvader van Levi Phuc Nguyen (2EM)  
◼ de neef van Elias Van Aken (5WEWI1) 
◼ de grootvader van Hilary Ekhorogie (3BW) 
 
Wij wensen onze leerlingen en hun familie  

veel troost en steun bij elkaar.  

 

 Sanne Van den Buijs is op 7 december bevallen  

van een flink dochtertje Lien.   

We wensen de ouders en trotse broer  

een dikke proficiat en heel veel geluk samen.  
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TATA begeleidt leerlingen 

Begin dit schooljaar koos ik voor het werk-
groepje TaTa (Taak en Taal). Hierbij  
begeleid je als 6e jaars-leerling een leerling 
uit de lagere school of de eerste jaren van 
het middelbaar met hun huiswerk. 

Elke dinsdag na school help ik een leerling 
van het eerste leerjaar met zijn huiswerk. Ik 
kijk er telkens weer naar uit omdat ik echt 
merk dat hij op deze korte tijd al een grote 
vooruitgang heeft gemaakt. Het zijn soms 
maar simpele dingen waarmee ik ondersteun, 
maar toch voel ik dat hij veel heeft aan mij. 
Dit hoor ik ook bij alle andere leerlingen van 
het werkgroepje.  

Als ik toekom op school zie ik mijn leerling al 
met een glimlach tot achter zijn oren zitten. 
Dat is heel schattig om te zien en geeft me 
echt een goed gevoel. In het begin was het 
wel wat onwennig, want ik wist niet goed wat 
de leerling die ik begeleid goed kon en waar 
hij het nog wat moeilijk mee had. 

Je vraagt je misschien af wat je dan juist  
allemaal moet doen? Dit hangt vooral af van 
hoe oud de partner is die je begeleidt. Mijn 
leerling is 7 jaar, dus ik moet vooral helpen 
met lezen en rekenen. Dit zijn natuurlijk niet 
de moeilijkste zinnen of sommen, maar het 
verbaast me vaak wat kindjes op die leeftijd 
al kunnen.  

Ikzelf ga heel graag met kinderen om.  
Misschien is het wel iets dat ik later zelf wil 
doen. Ik heb zelf geen jong broertje of zusje 
en dan is dit echt ideaal om het al eens te 
ervaren. 

Ik denk dat ik nu voor iedereen van de werk-
groep spreek maar TaTa is echt een goed 
initiatief van onze school en jij als leerling 
kan het verschil voor iemand anders maken. 
Caroline Van Ingelghem (6wewi2) 

HARTVERWARMENDE NIEUWE JUFFEN 
EN MEESTERS 

Dit schooljaar begeleid ik opnieuw 32 leer-
lingen van het 6e jaar die zich hebben  
opgegeven voor de werkgroep TaTa. Gedu-
rende een wekelijks half uurtje begeleiden 
leerlingen van het zesde middelbaar de leer-
lingen van de basisschool en het eerste mid-
delbaar met hun huiswerk.  
 
Ze helpen bij het plannen, geven extra uitleg 
bij de leerstof, helpen met lezen of met het 
inoefenen van de tafels van vermenigvuldi-
ging, …. 
 
Elke week opnieuw is het hartverwarmend 
om de kinderen met hun “meester” of “juf” 
van het zesde jaar bezig te zien. Een knap 
engagement van deze groep leerlingen van 
het zesde jaar!  (PEA)  
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PROJECTWEEK B-STROOM 

Voor de leerlingen van de B-stroom is de 
projectweek aangebroken. De leerlingen van 
1B richtten zich op armoede en eenzaam-
heid in België. Zo hebben ze in een rusthuis 
een toneelstuk, dat ze zelf in elkaar gesto-
ken hebben, opgedragen aan de ouderen.  
 
Op woensdag en donderdag stonden we lang 
stil bij de oorzaken en gevolgen van armoe-
de. Om armere mensen toch wat te onder-
steunen, hebben we zelf verse groentesoep 
gemaakt en deze naar het Stroboerke in 
Merksem gebracht.  

De leerlingen van 1B gingen ook naar de Zoo 
waar ze verschillende opdrachten moesten 
uitvoeren.  Ze mochten zelfs slangen van 
heel dichtbij bestuderen.  
 

WIJ MAKEN IETS MOOI VAN AFVAL 
Het thema van 2BVL was recyclage. De leer-
lingen maakten een portefeuille van een 
lege melkfles.  Ze zetten zich ook in voor 
het project ‘Licht voor de wereld.’ Daarvoor 
hebben ze kaarsenhouders van cement ge-
maakt en verkocht.  
 
Er is ook aan de dieren gedacht. Elke leer-
ling heeft een dierenspeeltje gemaakt voor 
een dier uit het asiel, de laatste projectdag 
hebben ze deze persoonlijk naar het dieren-
asiel van Schoten gebracht en hun diertje 
ontmoet. 
 
Iedereen heeft duidelijk zijn talent!  
Dat werd deze week extra onderstreept.  



 

SLM CONTACT | 17 

 



18 | SLM CONTACT 

 

 

PLAY TO LEARN 
Educatieve spelen: Funimal 

 
verkoopmoment:  

Donderdag 20 december 2018 
Vrijdag 21 december 2018 

Campus KVO & Du Chastellei 
Be there! 
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Oudercomité 

Beste leerlingen, ouders, 

Wij wensen je met kerstmis 
een warme stal, een veilige ruimte 
om te schuilen als het nodig is. 

Wij wensen je een os en een ezel 
om je te verwarmen als het kil is. 

Wij wensen je herders op je weg 
die je gelukkig maken met  
schamele geschenken. 

Wij wensen je de wijzen van elders, 
die je inzicht geven, die je met kennis en kunde optillen. 

Wij wensen je een kribbe 
als een veilige geborgen plek waar je je dromen ongegeneerd mag dromen. 

Wij wensen je een trouwe collega als Jozef, 
die je nabij blijft, geen eisen stelt, maar je genegen is. 

Wij wensen je een warme vriendin als Maria, 
die naar je blijft luisteren 
en altijd achter je blijft staan, wat het leven ook brengt. 

Wij wensen je met kerstmis 
de genade van een eenvoudige kerststal. 

Wij wensen je vooral 
dat je os en ezel, herder en koning, 
Maria en Jozef mag zijn voor anderen.  
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De winter is de donkerste periode van het jaar. Of je 
te voet bent of met de fiets : goed zichtbaar zijn in 
het verkeer is een must.  
 
Als je donkere kleren draagt, ziet een auto-
bestuurder je pas vanop 20 meter. Een auto  
die remt, heeft daarvoor 26 meter nodig.  
Daarom is fluo dragen belangrijk. Je bent dan  
al goed zichtbaar vanop 150 meter .  
 
Zorg dat reflectoren, voor– en achterlichten, een 
fluohesje of armband, een fluohoes voor je rugzak 
jou laten opvallen in het verkeer. 

ZIEN IS NIET ALTIJD GEZIEN WORDEN 
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SPELLETJES 
FAVORIETE NUMMER VAN DE KERSTMAN 

De Kerstman heeft een favoriet nummer.  
Het is groter dan 18 en kleiner dan 37. 
De som van de getallen is 7.  
Het is een oneven getal . 
Wat is het favoriete getal  
van de Kerstman ? 

KERST-WISKUNDE 

MAGISCHE KERSTBOMEN 
Plaats de cijfers 1 tot en met 6 
in de cirkels van deze kerstbo-
men .  De som van elke zijde 
van de kerstboom is gelijk aan 
het getal in het pakje onder de 
boom.  

KERSTSLINGER 
De kerstboom is versierd met vier lichtslingers van elk zeven bollen. 
Sommige lampen bevatten cijfers.  
Vul alle lege bollen in met nummers 1 t / m 7, een cijfer per bol, zodat 
elke slinger uit zeven verschillende cijfers bestaat.  Ook moet elke rechte 
lijn van bollen evenwijdig aan de zijkanten van de kerstboom 
(horizontaal en diagonaal) alleen verschillende getallen bevatten.  
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d r i e k o n i n g e n e e s 

r e n n e p a h c s f i ij t r 

e n g e z e l l i g t s r k a 

g e k e r s t m a n t o a e a 

n z t n k e t k a e b b i r k 

i ij r p e s e k r r s e r s e 

l w a i r t a r e d r k a t r 

s e a e s v e t u r l v m b s 

t i k k t n e o i o s a k o t 

s r e s d n g m k e a t n o s 

r d r k a d o j e z u s b m t 

e e k t g h e r d e r i e a a 

k e r s t e n g e l k e o d l 

doek 
driekoningen 
driewijzen 
eten 
ezel 
gezellig 
goud 
herder 
jezus 
kaars 
kaart 

kado 
kerk 
kerstbal 
kerstboom 
kerstdag 
kerstengel 
kerstman 
kerstmis 
kerstslinger 
kerststal 
kerstvakantie 

klok 
kribbe 
maria 
mirre 
os 
piek 
schapen 
sterren 
stro 

Vraagtekens ?  
Welk cijfer moet er op de plaats van de vraagteken staan  

Woordpuzzel 

De kerstman geeft een 
van zijn rendier rijders 
twee dagen vrij van al het 
zware werk. De rendier 
rijder is hartstikke blij en 
gaat daarom op woens-
dag eens lekker een aan-
tal tripjes maken. Twee 
dagen later komt hij we-
derom op woensdag weer 
terug. Hoe kan dit?  

Rendier 
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Zoekopdracht: het is wit en verschuilt zich tussen de kerstmannen 
Kun jij het schaap op dit plaatje vinden? 

Of is het toch eerder een kat ? 

Kerst-wiskunde favoriete nummer van de  
Kerstman 
 
 

kerstslinger magische kerstbomen 

woordzoeker rendier vraagtekens schaap 

OPLOSSINGEN :  
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OUD&NIEUW 
 
 

Volgend contact  
28 februari 2019 

De  directie, leraren, secretariaatsmedewerkers en logistiek personeel  
wensen alle leerlingen en ouders  


