
 

 

 

Kerstkriebel KBO Sint-Walburga                 18/12/2020 
 
Beste ouder(s), 
 
Wat een bizar eindejaar bracht 2020 ons. We proberen onze schoolvisie 
in ons achterhoofd te houden en kijken positief en toekomstgericht. 
Samen zochten we flexibel oplossingen voor de gestelde problemen en 
samen kwamen we deze moeilijke periode heel vlot door! Proficiat 
daarvoor aan zowel de kinderen, de leerkrachten, personeel, vrijwilligers 
en jullie als ouder die een cruciale rol spelen in alles ! 
 
Deze kerstkriebel schrijf ik jullie om jullie wat meer info te bezorgen 
betreft het reilen en zeilen in onze school. Door de corona-maatregelen 
worden we beperkt in het ontmoeten van ouders, medewerkers,… in 
onze school en daar zijn we niet blij om. We blijven streven naar 
verbinding en hopen dan ook de komende maanden die ontmoetingen 
terug talrijker en makkelijker mogelijk te mogen maken. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

      



 

Bouw  

    
 
De bouwwerken ‘fase 1’ schieten goed op. De toiletten naast de 
keuken, het plafond in de refter en de uitbraakwerken ter hoogte van 
het secretariaat beneden, de hal en sanitair op 1e en 2e verdiep zijn 
achter de rug. Net voor de kerstvakantie werd een ondervloer gegoten. 
Leidingen voor elektriciteit zijn ingeslepen en de buizen voor het 
nieuwe kleutersanitair naast de klas van juf Ariane zijn keurig gelegd. 
Fase 2 is in zicht. De afwerking van dit alles. (betegeling muren, 
vloeren, schilderwerken…) Na de krokusvakantie hopen we dan fase 3, 
de speelplaatsen en het sanitair blok naast de turnzaal, te kunnen 
aanpakken.  
 
 
Jaarthema 
 
Ons jaarthema ‘ We bouwen verder aan…’ 
2 vogels kwamen al aan bod:  
             Alba: nieuwsgierig zijn, dromen van… 
 
             Nandoe: bewegen en gezond eten. 
 
Samen met deze geluksvogels bouwen we aan een warm nest op 
school. 
 
Taalbeleid 
 
We werken ook verder aan ons taalbeleid en voorzien wekelijks 
voorleesmomentjes en/of een leeskwartier.  We maken onze 
boekenhoeken extra gezellig! 
 
 
 
 
 



 

Smartschool 
 
Alle communicatie zal na Nieuwjaar online verlopen. Klasbrieven zullen 
standaard via een bericht in smartschool verstuurd worden naar alle 
accounts. Indien u problemen heeft of een nieuw account wil , kan u 
onze ict-coördinator mailen via piet.becaus@kbonet.be  
De link naar smartschool kan u ook terugvinden op onze website.  
https://www.walburga.kbo-oudenaarde.be/  
 
Oudercomité KBO Sint-Walburga 
 

 
 Wij willen ons oudercomité extra danken voor de financiële steun 
opdat wij toch een mooi sinterklaasfeest voor onze kinderen konden 
organiseren.  Zij zijn ook mee de motor achter ‘Trooper’. Installeer 
trooperbot op jullie pc zodanig dat jullie herinnerd worden als jullie 
online aankopen doen en zo onze school rechtstreeks steunen ! Deze 
extra gelden gaan in hun spaarpot voor de aankoop van een nieuw 
speeltoestel op onze kleuterspeelplaats  ! De link naar Trooper vindt u 
ook op onze website ! Dankjewel om jull ie steentje bij te dragen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Weetjes 
 
 
Juf Ariane werd oma . Ona is geboren op 4 december. 
We wensen de ouders en grootouders een dikke 
proficiat! 
 
We wensen juf Lien een vlotte bevalling toe na de kerstvakantie.  
 
 
Bedankt ! 

 
 
Wij willen extra dank zeggen aan de mensen van de kinderopvang en 
onze vrijwilligers onder de middag. Zonder hen kunnen wij het 
schoolleven niet optimaal organiseren. Dankjewel Pascal (vrijwilliger op 
het zebrapad), Christine, Gerda, Jacqueline en Claire ( vrijwilligers 
onder de middag), alle mensen van de naschoolse kinderopvang onder 
leiding van juf Carine… 
 
Wij danken ook juf Kelly die ons administratief ondersteunde de 
voorbije maanden. Zij zal na de kerstvakantie onze school verlaten. 
Ook dank aan juf Nele (Ondersteuningswerk) . Zij zal haar 
ondersteuningsopdracht vaarwel zeggen en een nieuwe uitdaging 
aangaan. We wensen beiden veel succes in hun nieuwe job. 
 
 
Geniet van jullie kerstvakantie in jullie gezinsbubbel en 
veel geluk toegewenst aan jullie allen in 2021 ! 
 
Mevr. Nancy 
Team KBO Sint-Walburga 
 
 
 
 



 

 


