
   
    Basisschool IMMACULATA De Panne 

                                                                   
 

Kerstkrantje                       

 
Dag beste lezers van ons krantje, 
 
Het nieuwe jaar komt er aan.  
Tijd om even terug te blikken en meteen hoopvol uit te zien naar wat komen zal…. 
Je vindt het allemaal terug in ons kerstkrantje. 
 
Veel kijk- en leesgenot. 
Jaak Maton & Mieke Geldof 
Directeur & Directeur a.i. 
 

U vindt ons ‘kerstkrantje’ terug op www.immaculatabasisschool.be knop info/schoolkrant. Wenst u echter 
een papieren versie, geef dan uw naam door aan de titularis van uw kind. 

  

 
Vrije Basisschool Immaculata 
Kerstkrantje 2019 
E. Arripelaan 2  ”centrumschool” 
Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje” 
Noorddreef 2 “ Oosthoekschooltje” 
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http://www.immaculatabasisschool.be/


Reeds gekende data voor 2020 … 
 

KERSTVAKANTIE 21/12/2019 – 05/01/2020 

21/01  Kijkmoment voor instappertjes 10:30-11:30 

22/01  Pedagogische werkdag = GEEN SCHOOL  

22/01 LAGER Dans NM 

3/02  Vrije dag  

10/02 1ste leerjaar Proefwerkenweek (10/02 – 14/02)  

18/02  Kijkmoment voor instappertjes 10:30-11:30 

19/02 1STE GRAAD Basket NM 

20/02 1ste leerjaar Ouderavond  

21/02 IEDEREEN Carnaval NM 

KROKUSVAKANTIE 22/02/2020 – 01/03/2020 

11/03 6DE LEERJAAR Sneeuwklassen  Leysin     11/03/2020 – 18/03/2020  

20/03  Kleuteropendeur 14:30-15:00 

27/03 CENTRUMSCHOOL Sobermaal  

31/03  Kijkmoment voor instappertjes 10:30-11:30 

PAASVAKANTIE 04/04/2020 – 19/04/2020 

23/04 3DE TOT 6DE 
LEERJAAR 

Schoolreis  

24/04 1STE – 2DE LEERJAAR Schoolreis (familiepark De Sierk)  

1/05  Dag van de arbeid  

6/05  Pedagogische werkdag = GEEN SCHOOL  

10/05  Moederdag  

13/05 LAGER Interscholencup voetbal NM 

15/05  Kleuteropendeur 14:30-15:00 

19/05  Kijkmoment voor instappertjes 10:30-11:30 

21/05  O.L.H. Hemelvaart  

28/05  Schoolfotograaf: klasfoto’s  

31/05  Pinksteren  

1/06  Pinkstermaandag  

3/06  Dansavond  

3/06 LAGER Kykhillrun  

14/06  Vaderdag  

 5DE – 6DE LEERJAAR Proefwerkenweek 5de -6de leerjaar 15/6/2020 – 
23/6/2020 

 

 1STE TOT 4DE 
LEERJAAR 

Proefwerkenweek 1ste – 4de leerjaar 17/6/2020 – 
23/6/2020  

 

19/06 KLEUTER Schoolreis  

29/06 KLEUTER / LAGER  Ouderavond   

29/06 6DE LEERJAAR Afscheidsceremonie 19:30 

30/06 IEDEREEN Vakantie om 11.50  

 

 
Nog meer info op : www.immaculatabasisschool.be 

  

http://www.immaculatabasisschool.be/


In de kijker 
 
Naast de leerkrachten, een kinderverzorgster, administratieve medewerkers, beleidsmedewerkers en 
directie zijn nog  8 personen in de weer voor een vlotte organisatie van het dagelijkse leven in de school. 
 
                  
 
 
 
 
 

Marise (niet op foto), Joëlle, Marc en Marjorie bedienen de kinderen in de refter van de Marktschool. 
 
 
Ingrid, Mireille en Rosita zijn de 
restaurantmedewerkers in de centrumschool. 
 
 
 
 
 

 
Annie bedient de kleinste kleutertjes van het Oosthoekschooltje. 
 
 
 
 
 

 
Dirk lost als klusjesman allerlei probleempjes op en zorgt ervoor dat de tuinen er piekfijn uitzien. 
 
Joëlle, Marjorie en Nadine staan in voor het onderhoud  van de klassen. 
 
 
 

 
Om tegemoet te komen aan de vele vragen van leerlingen en ouders tijdens de komende kerstvakantie , zal 
het CLB Veurne-Diksmuide-Westkust open zijn op 
 

maandag 23 december van 08u.30 tot 12u. en van 16u. tot 18u.30 
en op vrijdag 3 januari van 08u.30 tot 12u. en van 13u. tot 16u 

 
CLB Veurne: Oude Beestenmarkt 6    tel. 058 / 31 16 14 

 
  



Immaculata in woord en beeld – Kleuter 
 
Eerste schooldag 
Op de eerste schooldag stonden we paraat met een 
grote plumeau om alle vakantiestof weg te stoffen.  
Alle kleuters en ouders moesten eraan geloven.  
Wanneer iedereen weer mooi opgeblonken was, 
kreeg iedereen een lekkere koffiekoek.  De kleuters 
konden ondertussen de nieuwe inrichting van de klas 
verkennen.  De ouders zagen dat het goed was en 
konden met een gerust hart vertrekken.  De kleuters 
vertelden over hun vakantie en al vlug hadden we de 
grootste pret. 
 
 
 
 
 
Sportdag 
Samen met de kleuters van het oosthoekschooltje trokken we naar de grote sportzaal. Na een heuse 
opwarming konden we verschillende sporten uitproberen. We speelden voetbal, basketbal en hockey. ‘s 
Middags aten we samen onze boterhammen en werden we getrakteerd op een drankje.  
In de namiddag mochten we spelen op het speelpleintje bij de sporthal. 
 

 

 
De week van het bos 
Op de oosthoekschool hebben we het geluk dat ons 
schooltje tussen de duinen en het bos staat.  We laten 
dan natuurlijk geen kans onbenut om te genieten van 
die mooie natuur.   

 



De week van het bos stond dit jaar in het teken van de 
Fabeltjeskrant. Die week was er echter een zware storm geweest 
waardoor we niet in het bos mochten. Er waren  heel veel bomen 
rond ons omgewaaid dus die konden we met de kleuters van heel 
dichtbij gaan bewonderen.  De storm had er ook voor gezorgd dat 
onze speelplaats volledig bezaaid was met takken.  Dolle pret voor 
de kleuters, ze bouwden kampen, reden met de takkentrein, 
bouwden een raket, een kampvuur...  
In de Fabeltjeskrant stonden er heel leuke opdrachten die de 
kleuters met veel plezier uitvoerden.  Zo maakten ze moddersoep 
voor de paradijsvogel, een parcours voor zoef de haas...   

 
Op het einde van ons project kwamen de grootouders op bezoek 
die we meenamen naar de duinen, op zoek naar de vrienden van 
meneer de uil. 

 
 
 

Grootouderfeest Marktschool 
Alle kleuters werden met het treintje naar het bos gebracht. Daar wachtten de grootouders ons op. Samen 
maakten we een heerlijke herfstwandeling. We deden een fotospeurtocht. We zochten en verzamelden 
allerlei attributen uit het bos. Na de wandeling keerden we samen terug naar school. Hier stond een 
heerlijk kommetje soep op ons te wachten. We gaven een zelfgemaakt cadeautje en zeiden nog een versje 
en een liedje op. 

 



Krullenbol 
In alle kleuterklassen, zijn we dit jaar gestart met 
een methode (Krullenbol), om de schrijfmotoriek 
extra te stimuleren bij de kinderen. Deze methode is 
mooi opgebouwd van de 1e tot de 3e kleuterklas. 
Telkens wordt er bewogen op leuke liedjes in het 
thema waar we rond werken. Alle bewegingen 
oefenen we eerst voldoende in de lucht en daarna 
horizontaal of vertikaal op groot papier met 
verschillende schrijfmaterialen. In deze methode 
zitten ook verschillende ideetjes voor 
nevenactiviteiten  rond fijnmotoriek binnen dat 
thema. 

 
Een dag in de kleuterklas 
Elke dag starten wij met een vast ritueel. Daarom is het erg belangrijk dat kinderen op tijd naar school 
komen!! Na het afdoen van de jassen en het ledigen van de boekentassen spelen de kleuters 5 minuutjes 
in de verschillende hoeken, terwijl ik de maaltijd- en aanwezigheidslijsten in orde  breng en de schriftjes 
nakijk. Als ik met het belletje rinkel, komen alle kleuters in de kring zitten op de bank. We zingen het 
goedemorgen lied en begroeten elkaar. De dagkalender wordt juist gezet aan de hand van een liedje.  
 
In de kleuterklas worden klassikale activiteiten afgewisseld met het spelen en werken in groepen. Tijdens 

dat werken in groepjes wordt telkens 1 activiteit 
begeleid, terwijl de anderen zelfstandig spelen in de 
verschillende hoeken. De kleuters komen elk om 
beurt aan bod om de begeleide acitiviteit mee te 
volgen. In de namiddag is het “vrij spel”,  dan mogen 
de kleuters zelf kiezen wat uitgehaald wordt om te 
spelen. Tijdens het vrij spel speel ik mee met de 
kleuters in de verschillende hoeken. Wij ruimen de 
klas op net voor de middag en dan nog eens vlak 
voor het naar huis gaan ’s avonds. We eindigen de 
dag met jassen aandoen en boekentas maken, 
gevolgd door nog een rustig tussendoortje, zoals 
bijv. “bellen blazen”. 

 
Kleuterturnen 
Twee maal per week krijgen de kleuters 50 min. 
kleuterturnen. We starten de les met een 
bewegingsliedje om op te warmen. Daarna volgt er 
een geleide activiteit met materiaal en opdrachtjes. 
Om af te sluiten houden we telkens een rust- en 
stilte momentje. Een keer per week mogen de 
kleuters ook vrij bewegen met de grote blokken, 
stapstenen, matten,... Hierbij kunnen ze hun 
creativiteit de vrije loop laten en leren ze samen 
spelen en problemen oplossen. Elke maand is er ook 
een bewegingsomloop zoals je op de foto kan zien. 
Hierbij volgen de kleuters een weg op, onder, boven 
op,... de toestellen. Tot aan de herfstvakantie 
fietsten we elke vrijdag tijdens de turnles op de marktschool. (Op de oosthoekschool kunnen ze deze 
vaardigheid elke middag oefenen.) Na de paasvakantie fietsen we terug op vrijdag. Zet de fietsjes alvast 
maar op orde. 



Sinterklaasfeest 
Wat jammer, Sint was ziek. Maar gelukkig kon hij wel 
komen naar De Boare! Al hoesten en proesten 
kwam hij de zaal binnen. Traag maar gestaag ging hij 
het podium op om dan uit te rusten op zijn troon. 
We zorgden allemaal heel goed voor hem. We 
namen zijn koorts, juf Evy gaf hem een groooote 
lepel hoestsiroop, hij kreeg een warmwaterkruik 
voor zijn koude sintenvoetjes,… Maar hij fleurde nog 
het meest op van alle prachtige kinderdansjes! Het 
ging zichtbaar steeds beter en beter met de Sint. Hij 
waagde zich zelfs aan enkele danspasjes samen met 
Zwarte piet. Na het optreden deelde hij zelf nog de 
geschenkjes uit. Wat een fantastisch feest voor jong 
en oud!  

 
 
Grootoudersfeest Oosthoek 
Hatsjikadee! Wat hadden wij een fabeltjestastisch 
grootouderfeest! Meneer de directeur, meneer de 
Uil en Christine zongen de prachtige intro van de 
Fabeltjeskrant. We gingen daarna samen met de 
vele oma’s en opa’s op pad in de duinen. Her en der 
stonden de vriendjes van meneer de Uil ons op te 
wachten met een leuke doe-opdracht: zingen, een 
kringdansje, bewegingsopdrachtjes, herfstsoep 
maken,… Omdat we alle opdrachten tot een goed 
einde brachten beloonde meneer de Uil ons met 
lekkers en een tasje koffie natuurlijk. Het was heel 
erg gezellig. Met een voldaan gevoel en sommigen 
ook wat moe, keerde iedereen naar huis terug. 
Uiteraard met de goeie raad van meneer de Uil in 
het achterhoofd: “Oogjes dicht en snaveltjes toe”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meer foto’s op 
https://www.immaculatabasisschool.be/ 

  



Immaculata in woord en beeld – Lager 
 

Eerste schooldag  
klaar voor een frisse start! 
Om op maandag 2 september goed te kunnen starten werd er hier en daar nog wat stof afgeveegd, de 
haren goed gelegd,… . De leerlingen en hun ouders konden de dag starten met een koffiekoek, koffie of 
een sapje. Het was een blij weerzien en we waren helemaal klaar voor een frisse start! 
 

 
Meten is weten ! 
In het 2de leerjaar proberen we wekelijks voeling te krijgen met lengte, gewicht en inhoud.  In kleine 
groepjes leren we over meter, kilogram en liter.  Regelmatig verandert de klas zo in een zandbak (wegen) 
of zwembad (gieten met de maatbeker).  Samenwerken troef ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



i-Pads in de klas 
In klas 4A beschrijven de kinderen hun favoriete vreemd dier 
door het samenstellen van een infofiche. Met de i-pads zoeken 
ze alle informatie op. Uiteraard selecteren en ordenen ze enkel 
de nodige gegevens en noteren ze dit in een schema. Met behulp 
van een stappenplan denken ze na over hun schrijfproces. Zo 
leren de kinderen beetje bij beetje hun schrijftaak goed uit te 
voeren. En zeg nu zelf, met een i-pad lukt dat dubbel zo goed! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Een kijkje in de taalbadklas 
In de taalbadklas leren de anderstalige leerlingen samen 
met Matti en Mona Nederlands op een speelse manier. 
We hebben al geleerd om onszelf voor te stellen, over de 
klas en de school. Om te tonen dat we de leerstof onder 
de knie hebben, mochten we onze juf een rondleiding 
geven. Met succes! Bij de verschillende thema’s spelen we 
vaak ook spelletjes om de woordenschat te herhalen.  
We oefenen ook samen op het lezen. Zo hopen we dat de 
kinderen de Nederlandse taal vlug onder de knie hebben.  

 
We gaan strappen! 
Op vrijdag 20 september werden we getrakteerd op een zonovergoten strapnamiddag. Het doel was om zoveel 
mogelijk te voet of al trappend naar school te komen. Op die manier probeerden we om onze school zo verkeersvrij 
mogelijk maken. Tal van leerlingen namen dit aanbod aan en brachten hun leukste vervoersmiddel mee naar school. 
 
Daarmee mochten ze naar hartenlust een parcours afleggen en/of hun vervoersmiddel ‘pimpen’. Het werd een 
sportieve, maar tegelijk creatieve namiddag! 
 
Als kers op de taart kregen de leerlingen enkele leuke gadgets zoals lichtjes of bandjes.  
Van een topnamiddag gesproken! 

 



Het 5de leerjaar veilig op weg! 
De leerlingen in het 5de leerjaar kregen in september verkeersles van de Politie Westkust. We fietsten 
onder politiebegeleiding naar de basis in Koksijde waar we toonden hoe behendig we zijn met de fiets. 
Over balkjes rijden, slalommen, … Daarna kregen we uitleg over de dode hoek. We mochten in de 
vrachtwagen zitten en zo ervaarden we zelf dat fietsers en wandelaars op veel plaatsen niet zichtbaar zijn 
voor de chauffeur. Tot slot kregen we uitleg over de verkeersregels en verkeersborden op het go-
cartparcours. De leerrijke voormiddag werd afgesloten met een drankje en we kregen allemaal een 
fietslampje mee naar huis zodat we ook tijdens de donkere winterdagen goed zichtbaar zijn in het verkeer.  
 

 
 
 
We doen een meetcircuit! 
Niet alle kinderen hebben thuis de gelegenheid of 
de tijd om eens aan de slag te gaan met 
maatbekers, weegschalen of meetlatten. In onze 
school willen wij dat de kinderen dit kunnen ervaren 
en dus wordt er ongeveer vijfwekelijks een 
meetcircuit per klas georganiseerd. De leerlingen 
missen dan wel een uurtje rekenen, maar kunnen in 
de plaats eens ervaren wat het is om écht te meten. 
Zo kwam het vijfde leerjaar ook reeds enkele keren 
aan bod. Zij mochten l, dl, cl en ml verkennen met 
water, schatten hoeveel gram graan er in een zakje 
zat en dit uiteraard controleren met de digitale 
weegschaal, oppervlaktes leggen met blaadjes, … 
Kortom, de meetcircuits zijn échte DOE-lessen en 
niet alleen de leerkrachten zijn hierover 
enthousiast! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportdag 
Tijdens de sportdag konden alle kinderen van de lagere school 
kennis maken met verschillende niet alledaagse sporten zoals 
klimmen, schermen, hoogteparcour, circustechnieken ...  
Het was echt een topdagje ! 

 
 
 
Zandsculpturen bouwen 
Hoe konden we de zomervakantie beter afsluiten 
dan nog eens met z’n allen naar het strand te 
trekken en er zandsculpturen te bouwen. Het derde 
tot en met het zesde leerjaar trok erop uit om nog 
van de laatste zomerzonnestralen te genieten en 
bouwden in groepjes prachtige zandsculpturen. 
Sommige klassen waren heel goed voorbereid en 
maakten al plannen in de school, andere klassen 
lieten op het moment zelf hun fantasie de vrije loop. 
Één ding staat vast: er zaten pa-rel-tjes van zand 
tussen: zeemeerminnen, kwallen, schildpadden, ... 
En wie thuis zijn schop vergat, die maakte gewoon 
putten met de hand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toneel  
In de gemeentelijke feestzaal kon de hele lagere 
school gaan kijken naar een voorstelling van Radio 
Oorwoud.  De bende van binnen, zo noemden ze 
zichzelf, kon niet meer naar buiten. Want daar zat 
een vreselijk monster… of toch niet.  Was het het 
geritsel van de bladeren?  Het waaien van de wind?  
Of een kwajongensstreek van enkele vrienden. 
 

 
SPORTENSPORTENSPORTENSPORTENSPORTENSPORTENSPORTEN IS GEZOND   
18 september was ‘de dag van de sportclub’ en dat lieten we in Immaculata 
niet zomaar voorbij gaan. 
Dat er op school heel wat sportievelingen in verschillende disciplines zijn,  
was duidelijk te merken tijdens hun ‘toonmoment’.  
Trots toonden ze elkaar enkele van hun sport’kunsten’! 
 
 
 
 
 

 
Thema: Knabbel  
In het eerste leerjaar leerden we over voeding. Welke voedingsmiddelen zijn ongezond en welke 
voedingsmiddelen zorgen er voor dat we gezond en fit blijven ? We leerden over ons gebit en hoe we onze 
tanden het best verzorgen. We oefenden samen in de klas hoe we onze tandjes het best poetsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leren lezen 
Sedert september leren we in het eerste leerjaar lezen met een gloednieuwe methode. We kijken telkens 
uit naar de avonturen die zich afspelen op het knotsgekke "puddingboomplein" waar verzinsels, verhalen, 
en nieuwe letters rond je oren vliegen ! Ondertussen is onze letterlijn  al goed gevuld, zijn we ontzettend 
enthousiast om nog meer woorden en letters te leren en zijn we allemaal gemotiveerd om het lezen verder 
in te oefenen met de splinternieuwe boekjes en materialen! En ... het lukt ons al verbazend goed en vlot ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoekenwerk in het eerste en tweede leerjaar. 
Hoekenwerk is kiezen en spelen en leren, alleen of met je 
vrienden, aan de computer of met materiaal. Wat je ook kiest, 
op maandag is de dag altijd al goed begonnen.  
 
En zeg nu zelf ... de leerstof inoefenen met een spel is zoveel 
leuker ! 

         
 
 
 
 

 
 



 
Muzische vorming 
In het eerste leerjaar kijken we elke week uit naar de lessen muzische vorming. We lieten al heel wat van 
onze talenten zien op verschillende muzische domeinen: dans , beweging, muziek , beeldende opvoeding, 
drama ... 

 

 
Fruitdag 
Er zijn heel wat goede redenen om gezonde tussendoortjes zoals fruit en groenten te promoten op school.  
Fruit en groenten staan op een belangrijke plaats in de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven. Ze bevatten essentiële voedingsstoffen en hebben een gunstig effect op onze gezondheid. Door ze 
regelmatig te eten, leren kinderen een belangrijke gezonde gewoonte aan waarvan ze levenslang de 
vruchten plukken.   
 
Een tussendoortje helpt kinderen om hun energie-inname te spreiden over de dag. Tussen het ontbijt en 
het middagmaal en in de loop van de namiddag zijn goede momenten om te smullen van fruit en groenten. 
Bovendien houdt zo’n gezond tussendoortje de concentratie op peil waardoor leerlingen ook minder 
prikkelbaar of onrustig zijn in de klas.  
 
Dit schooljaar werken we samen met een lokale 
fruitboer, Amario Primeur.  Met ondersteuning van 
de Vlaamse Overheid en het oudercomité kan de 
fruitboer ons elke woensdag fruit of groenten 
leveren.  Juf Yenka en haar leerlingen van het derde 
leerjaar A zorgen er dan ook voor dat alle leerlingen 
die dag een stukje fruit krijgen.  
Appeltjes, mandarijnen, peren, bananen …  Heerlijk 
toch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het 5de leerjaar B wint! 
We namen in oktober deel aan de wedstrijd van het Natuurfestival. We maakten een foto van de klas 
waarop we het belang van windmolens als alternatieve energiebron aantoonden. Onze prijs was een geleid 
bezoek aan de nieuwe Duinpanne. We kregen een fantastisch rondleiding en leerden heel wat bij over 
onze prachtige Noordzee. Als afsluiter mochten we zelf doorheen het bezoekerscentrum op pad met de I-
pads om een leuk filmpje op te nemen en te bewerken! 
Het was een zeer boeiende, leerrijke maar vooral leuke namiddag. 

 
 
Naar het bos. 
De week van het bos konden we zeker niet laten 
voorbij gaan. Het eerste en tweede leerjaar trok op 
een mooie herfstdag naar het bos en maakte er een 
heerlijke herfstwandeling! De kinderen moesten 
hun zintuigen gebruiken om het bos te zien, te 
ruiken, te voelen, te proeven en te horen. We 
konden vogels horen, de typische geur van het bos 
waarnemen, meerdere paddenstoelen bekijken en 
voelden hoe glad of ruw een boomstam wel niet 
was. Leren in de buitenlucht is zoveel leuker ! 
 
 
 

 
 



Nu 101 jaar geleden maar daarom niet vergeten! 
 
Het zesde leerjaar ging wat grasduinen in 
het oorlogsgebeuren WO I.  
Hoe alles begon. Wat er gebeurde in De 
Panne? Wat herinnert er ons nog steeds 
aan die vreselijke oorlog in de Westhoek 
? Welke gevolgen bracht die oorlog met 
zich mee… 
 
Dit alles stemde toch tot nadenken…. 
WAS HET DIT ALLEMAAL WAARD? 
 
 
 

 
 
 

 
Sinterklaas 
We kregen hoog bezoek van Sinterklaas en zijn 
Zwarte Piet. Onze klunzige klusjesman, Pedro, 
wilde graag de nieuwe helper van de Sint 
worden, maar het waren vooral de kinderen die 
hem konden verrassen. Sint en Piet genoten van 
onze dansen, gedichten, zang en toneelspel. 
Piet waagde zich zelfs aan enkele danspasjes, 
maar werd er vooral ontzettend moe van.  
 
 
 

 
Kinderopvang ‘Dunebosje’ in het Oosthoekschooltje. 
Sinds halverwege september 2019 heeft het OCMW De 
Panne in samenwerking met de VZW Immaculata in het 
Oosthoekschooltje een kindercrèche . 
Twee onthaalouders mogen dagelijks maximaal 13 kinderen 
vanaf de geboorte tot 2.5 jaar verwelkomen en begeleiden. 
Op vrijdag 18 oktober werd de nieuwe kinderopvang 
officieel geopend. 
 
Het Oosthoekschooltje kampt al enkele jaren met een 
leerlingentekort. In principe moest de school op het einde 
van het vorige schooljaar dicht, maar Vlaams 
onderwijsminister Hilde Crevits gaf de school echter een respijtjaar. De samenwerking is voor beide 
partijen een positief verhaal. Het is immers een ideale locatie voor de vele jonge gezinnen die aan de 
Oosthoek wonen en de opvang kan nieuwe kansen creëren om de sluiting van het schooltje te vermijden. 
Ondertussen zijn onze kleuters reeds beste vriendjes met de buren. Dagelijks gluren ze even door het raam 
en op 6 december genoten ze samen van een Sinterklaasontbijt. 
 
 
 
 



Kerstzang 
Na 6 succesvolle edities repeteren de kinderen voor de kerstzang 2019.  Dit jaar worden liedjes van 
#LikeMe gezongen, aangevuld en afgewisseld met een reeks kerstliedjes.  Het “nationale” volkslied van 
onze gemeente ‘leve De Panne, daar staat mijn huis!’ mag ook dit jaar niet ontbreken. 
 
Like me? #LikeMe is een Vlaamse jeugdserie. Het wordt uitgezonden op Ketnet. De serie gaat over de 
avonturen van een groep tieners in een middelbare school. De serie is razend populair bij heel wat van 
onze kinderen en heeft een hoog musicalgehalte.  
 
We rekenen erop dat dit zal aanslaan bij ons publiek want de liedjes zijn een remake van Vlaamse en 
Nederlandse klassiekers die iedereen bekend in de oren klinken. 
Ook dit jaar steunen we de warmste week. Kom op tegen kanker mag dit jaar rekenen op onze bijdrage. 
 
Alle ingrediënten zijn voorzien.  Duimen voor een zoete droge avond en veel ambiance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Meer foto’s op  
https://www.immaculatabasisschool.be/ 

 


