
   Beste ouders, 

 

In juni schitterden de meeste, jongere kinderen van onze school nog op het podium van het Octofest. 

Binnen een maand is het de beurt aan de leerlingen vanaf het derde leerjaar om een actieve rol te spelen 

in onze kerstwandeling. Via een korte wandeling kom je langs enkele verassende plekjes waar wordt 

geacteerd, gedanst en gezongen. Deze interactieve wandeling eindigt op een gezellige kerstmarkt op de 

speelplaats van de onderbouw. Heb je enkel kleuters of jongere kinderen op school: ook voor jullie gezin is 

onze sfeervolle wandeling een aanrader! We voorzien ook kerstfilms in de lokalen naast de kerstmarkt voor 

jullie kids. De begeleide wandeling in groep vertrekt maarliefst op zes verschillende tijdstippen. Op die 

manier plan je zelf je avond. Vanaf vandaag kan je voor deze wandeling inschrijven én bovendien ook voor 

tal van andere acties. Dit kan online maar ook via inschrijvingsstrookjes (zie apart blad per kind). 
 

Nu de Warmste Week in Kortrijk neerdaalt, grijpen we meteen de kans om onze leerlingen ook iets bij te 

brengen inzake solidariteit en engagement. We kozen vijf organisaties die zich ook inzetten voor kinderen 

uit onze school. We stellen ze op de volgende pagina van deze  bundel aan jou voor. 
 

Op het Verenigingenplatform van Sente werd dit idee op veel enthousiasme onthaald. In die mate zelfs dat 

ook andere groepen (Chiro Kiekeboe, de Seniorenbond, PlaSent@, Femma, KWB,…) de winsten van hun 

eigen acties ook willen schenken aan deze organisaties! 
 

Velen gaven zich meteen ook op om een shift te komen ‘draaien’ op onze kerstmarkt en op die manier hun 

steentje bij te dragen. Er werd een gemeenschappelijk rekeningnummer aangemaakt waar alle steun op 

terecht komt: BE86 7360 6528 9350 – Sente For Life.   
 

We delen de gelden door vijf en onze oudste 

leerlingen (L456) gaan dan de laatste vrijdag 

voor de kerstvakantie persoonlijk de vijf 

cheques afgeven op de Warmste Weeksite te 

Kortrijk. Maar eerst moeten we natuurlijk 

wat centjes verzamelen. Verder in deze 

bundel, kom je te weten hoe wij dat als 

school de komende weken proberen te doen. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via deze brief maken we graag van de gelegenheid gebruik om een nieuwe datum mee te delen:  

het GROOTOUDERFEEST gaat door op woensdagvoormiddag 20 mei 2020. Natuurlijk zijn onze grootouders 

ook heel erg welkom op de kerstwandeling en aansluitend op de kerstmarkt op 14 december vanaf 17 uur. 



 

Dit zijn onze vijf goede doelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze werkgroep ‘Warmste Week’ ging op zoek naar een paar leuke workshops die je naschools samen met je kids 

kan volgen. Beide workshops worden begeleid door professionele lesgevers. Wacht niet te lang om in te schrijven!  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 

WORKSHOP - Start to Braid! 

 van 18.30 – 20.30 uur 

     foyer ’t Senter - €10 / volw + kind (workshop incl. drankje) 

 

Online inschrijven of via inschrijfstrookje vóór vrijdag 22 nov. 

Haast je, want de plaatsen zijn beperkt! 

 

 

'Dan maar weer gewoon een staartje...'  

Geen smoesjes meer omdat je niet weet hoe het moet. Voortaan vertrekt je oogappel met een hippe vlecht naar 

school! In deze gezellige workshop leer je stap voor stap hoe je o.a. boxerbraids, een visgraat- of een watervalvlecht 

in de haren van je kind legt. 

Na twee uurtjes oefenen keer je naar huis met geoefende vingers en een fiere spruit!  

Niet alleen voor mama’s die meer willen kunnen dan de gewone vlecht, maar zeker ook voor meiden met stoere 

papa’s die beter willen kunnen vlechten dan mama! 

 

Wat voorzien? 

- Haarelastiekjes 

- Een kam 

- Eventueel haarspeldjes 

- Uw dochter(s) ;-)  

 

Kinderkankerfonds geeft financiële en psychologische 

steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. 

Saying Goodbye wil zich inzetten voor mensen die 

recent of langer geleden geconfronteerd werden met 

het verlies van een dierbare. Organisatie rouwkampen. 

De Kade is een samenwerkingsverband tussen vier 

units voor buitengewoon onderwijs die kinderen 

begeleiden met autisme, een visuele beperking, een 

auditieve beperking of een meervoudige beperking. 

Pleegzorg is meestal de beste oplossing voor een kind 

dat thuis niet terecht kan.  

Downsyndroom Vlaanderen biedt ondersteuning, 

advies en informatie rond alle aspecten van leven met 

downsyndroom. 



Yogasessie - Ouder met kind 

van 19 – 20 uur 

     grote zaal ’t Senter - € 8 / volw. + kind 

 

Online inschrijven of via inschrijfstrookje vóór vrijdag 22 nov. 

Haast je, want ook hier zijn de plaatsen beperkt! 

 

Op zoek naar meer qualitytime voor jou en je kind?  
 
Dan is ouder-kind yoga misschien wel de ideale activiteit voor jullie.   
 
We hebben het druk, druk, druk. Na het werk moeten we vaak nog een waslijst  
aan (huishoudelijke) taken afwerken. Er blijft maar weinig tijd over om nog echt  
te genieten van je gezin, laat staan dat je een moment vindt voor jezelf. 
 

Graag eens proberen?  
Zeker welkom op onze yogasessie met leraar Georges Gheysens ten voordele van de warmste week! 
 

Wat voorzien? 

- Eigen matje (indien mogelijk), een handdoek, sportieve gemakkelijke kledij en een flesje water. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Nieuwjaarsbrieven in een Warm Jasje 

 

betaling via schoolfactuur - € 1 / brief  

 

In het kader van onze Warmste Week mogen jullie kinderen ook poseren in de  

‘kerst-photobooth’ op school. De juffen en meesters maken een hippe, sfeer- 

volle foto.  Deze foto’s zouden gebruikt worden voor de voorkant van onze  

nieuwjaarsbrieven. Knip de bestelstrook uit en bezorg deze aan de klasleer 

-krachten. De opbrengst van deze brieven gaat naar onze gekozen doelen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Kerstwandeling en kerstmarkt (+ kerstfilms for kids)  

 

     speelplaats onderbouw (links naast kerk) 

 

Kom de gezelligheid en al het lekkers proeven na de kerstwandeling. 

Snel inschrijven is de boodschap: er zijn 6 starttijdstippen (16.00/16.30 

17.00/17.30/18.00/18.30) > de grootte van de groepen is beperkt!  
 

Heel wat Sentse verenigingen en vrijwilligers helpen ons oudercomité 

om deze kerstmarkt nog legendarischer te maken dan de vorige edities. 

In aanpalende lokalen spelen kerstfilms in drie leeftijdscategorieën. 

   


