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 Beste lezer, 

Daar zijn ze weer, de donkere dagen… Het licht valt weg, het groen verdwijnt, de planten 

laten hun kopjes hangen of verdwijnen helemaal tot onder de grond, de blauwe luchten 

kleuren grijs, de nacht duurt langer dan de dag… 

Op het eerste zicht lijkt dit somber. Maar niets is minder waar. December staat ook 

symbool voor gezelligheid, knisperend haardvuur, warme chocolademelk, lekker in de zetel 

onder een dekentje, tijd van feesten… 

Zo mochten we zondag laatstleden de eerste kaars aansteken op de adventskrans. De 

advent biedt kansen om met de hele school een sterk moment van verbondenheid te 

creëren waarin inspiratie, verdieping en inzet een plaats krijgen. Op weg naar Kerstmis 

worden we dan ook uitgenodigd om Gods droom in praktijk te brengen : mens onder 

mensen zijn. En dat op een eenvoudige manier, maar oprecht gemeend en zo dat we er 

samen deugd aan beleven. 

Tijdens de drie schoolweken die december telt wordt het alvast een drukte van jewelste. 

Op maandag 5 december mogen glunderende kindergezichtjes Sinterklaas op school 

verwachten. Sinterklaas en zijn pieten worden alvast getrakteerd op spetterende optredens 

waar zang en dans centraal staan. 

 

Sinds enkele weken worden alle krachten samengebundeld om een schitterende, sfeervolle 

en uiterst gezellige kerstmarkt te organiseren, door corona geleden van 2019. De 

kerstmarkt gaat door op zaterdag 17 en start om 15.00u. Iedereen van harte welkom. 

 

Op donderdag 22 december nodigen we jullie graag uit naar de kerstviering die zal 

doorgaan om 10.30u in de kerk te Vinkt. 

 

Voor we straks de kerstvakantie ingaan wil ik dit voorwoord dan ook afsluiten met volgende 

wens : Voor 2023 wens ik een warme plek, mensen die je alles waard zijn, geestdrift te 

over, een lied in je hart, goedheid die beantwoord wordt, een weg bezaaid met stil geluk. 

 

Directie ZEVI          

 

 

 

Algemeen  
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 In de kijker                            



                             

 
 

Voorleesweek “Lezen met je oren” 

De voorleesweek is een jaarlijkse campagneweek die in heel Vlaanderen en Brussel 

plaatsvindt van 19 tot en met 27 november 2022 waarin Iedereen Leest het belang en 

het plezier van voorlezen in de kijker zet.  

Tijdens deze voorleesweek organiseerde ons leerkrachtenteam Zevi extra acties rond 

(voor)lezen. Onze leerkrachten legden tijdens deze week nog meer de nadruk op het 

voorlezen en het belang hiervan. Er kwamen nog meer lees(groot)ouders over de vloer 

waarvoor onze oprechte dank, de oudste kinderen van de vestiging Zeveren verwenden 

de kleuters met een boeiend verhaal, enkele klassen van de vestiging Vinkt trokken naar 

de bewoners van het WZC,… 

Lezen doe je dus nooit alleen en het belang van lezen is van een niet te onderschatten 

waarde. Daarom staat de competentie lezen in onze school centraal adhv kwartierlezen.  

 

Voordelen van (voor)lezen op een rij: 

-Verrijkt onze woordenschat, 

-Stimuleert de concentratie en creativiteit, 

-Stimuleert ons empathisch vermogen, 

-Verruimt onze kijk op de wereld,  

-Vergroot onze kansen op de arbeidsmarkt. 

 

Tijdens de koudere herfst- en wintermaanden is voorlezen een ideale activiteit om 

samen tot rust en verbinding te komen. 

 

Tijdens deze periode werd elke leerling die nog geen leesniveau PLUS behaalde 

gescreend. Jullie werden via de agenda over het leesniveau van jullie kind op de hoogte 

gebracht. 

 

Zorgnieuws                                              



                             

 
 

 

 

 

Te noteren op de kalender :  

5 december  Sinterklaas op school 

15 december Zwemmen Lager 

17 december Kerstmarkt 

21 december Film: onze natuur (Leietheater) L3 i.s.m. WZC 

22 december Kerstviering 10.30u te Vinkt                                      

 

 

Kerstvakantie van zaterdag 24 december 2022 tot en met  

zondag 8 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg willen we alle (groot)ouders, vrienden en sympathisanten van 

onze school hartelijk danken voor het aankopen van koekjes. Dit bracht de 

school een mooie winst van 2300€ op. Dit bedrag wordt integraal verdeeld over 

de verschillende klassen waarbij de leerkrachten didactische materialen  en/of  

spelmaterialen voor de klas kunnen aankopen. 

 

Ook het oudercomité willen we hartelijk danken. Zij doen namelijk een schenking 

als bijkomend sintcadeau voor zowel de kleuterafdeling als voor de lagere 

afdeling (ter waarde van 550€). Vanaf volgende week zullen de kinderen met dit 

geschenk allerlei constructies kunnen maken op de speelplaats…speelplezier 

verzekerd. 

 

 

Goed om weten                       

Binnenkort                   


