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Met het nieuwe jaar in zicht is het de mode om over alles en 
nog meer een jaaroverzicht te maken.  Net voor 2022 gaat in-
slapen is het onze beurt om  terug te blikken op het voorbije 
goed-nieuws-kalenderjaar:  een keitoffe Vikingloop — zonne-
bloemen groeien hoger dan het raam — Leerling helpt kleuter met 
jasje aan doen — Juf viert haar verjaardag  met de kinderen —
Leerling  kan cijferen met 3 getallen— Schaapjes krijgen lamme-
tjes— Leerlingen ruimen alles mooi op en helpen in de refter— 
Postbode brengt post binnen — Leren afval sorteren met de Prins 
van Vies Vuilland — Kinderen leren fietsen— muzikaal toneelstuk 
met veel speelplezier — viering 150 jaar—leerlingen moedigen on-
ze Rode Duivels aan— Oudercomité houdt griezeltocht —  Lopers 
brengen beker mee naar school — Zeeklassen in Koksijde— Park 
Rangers  kuisen dierenhok—Kerstman bezoekt kerstmarkt—
vrijwilligers houden toezicht– toffe collega’s— ouders helpen tij-
dens klusjesdag—bloemetjes bloeien in de klastuin—Kleuters be-
zoeken boerderij— leerlingen knuffelen 
konijn—Opa’s en oma’s in de klas—
leerkracht geeft schouderklopje— 2 
kleuters troosten elkaar—meester ver-
gezelt kinderen op de 11 juli-viering— 
leerkracht verdient pluim—oudercomité 
bakt lekkere frietjes— leerling vindt 
troost bij zorgjuf— Ouders lezen nieuwsbrief—Sint op bezoek — 
glijden op de wadi — en …. een fijne feestdagen ! ! 

Cactus en Wolf ! 
Voor een betere wereld… 

groot en klein…   

zullen we aardig zijn... 

Een cactusje voor  Tibo!  

PROFICIAT ! 

Net voor 2022 gaat slapen ... 
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Nog meer artikels... 

Nog meer foto’s... 

Nog meer weetjes over 

onze school op : 

www.schoolkruipuit.be 

of onze facebookpa-

gina 

Meer dan geslaagde kerstmarkt ! 

 

in dit nummer  

Net voor ‘22  gaat slapen 1 

Geslaagde kerstmarkt 

Glijden op de wad’s  

1 

De Sint op bezoek 2 

Cactus en Wolf  XL 2 

Isabelle  neemt afscheid 3 

Illustrator op bezoek 3 

Warme William 4 

Wist je dat ? 4 

Tot ieders grote tevredenheid kijken we 

terug op een mega-geslaagde kerstmarkt. 

Een dikke pluim aan alle leden van ons 

bloeiend oudercomité, de helpende 

handen  en de vele standhouders. De 

kerstman was  steevast van de partij, 

evenals onze burgemeester.   

dec. ‘22   Uniek !! Glijden op onze wadi’s 



Pagina 2 Nieuwsbrief   

De Sint komt graag naar DE KRUIPUIT,  want:  

“Hier zijn nooit stoute kindjes ‘” 

Na een ‘coronapauze’ van 

2 jaar kon Sinterklaas 

opnieuw een bezoekje 

brengen aan onze school. 

Er was wel eventjes 

paniek. De Sint had zich 

een klein ’dutje’ 

gepermitteerd en was 

eventjes onvindbaar. 

Gelukkig vonden de 

pieten, samen met de 

kleuters de slapende Sint in onze caravan.  

De Sint bracht voor elke klas een klasgeschenk en voor de 

kleuterafdeling een heuse nieuwe bouwhoek en leuke 

‘boomdiertjes!  

                 N.V. Cactus en Wolf  neemt  zijn  intrek in de caravan ! 

In 2014 richtten Cactus en Wolf  de ‘vennootschap‘ op ’voor een betere wereld!’ 

Vanaf dan werd maandelijks een leerling bekroond met een cactusje omwille 

van zijn inzet voor het respectvol zijn voor zichzelf, een ander of de omgeving.  

Zeven jaar terug lanceerden we met GEK OP GROEN het buurtproject op de 

weide. De bedoeling was om met de weide voor de buurt een 

ontmoetingsplaats te creëren.  Beide initiatieven willen we nu met elkaar 

verbinden in het project Cactus & Wolf XL waarbij we de buurt willen 

aanzetten om elkaar te ontmoeten, elkaar bij te staan en initiatieven rond 

rechtvaardigheid, duurzaamheid en vreedzaamheid te laten groeien. Mensen 

die zich willen engageren kunnen aansluiten met reeds enthousiaste 

vrijwilligers. Stuur een mailtje naar directie@schoolkruipuit.be.         

Nadat hij een vaste plaats heeft gekregen, 

moet de caravan symbool staan voor het 

buurtproject Cactus en Wolf XL . Zowel 

onze school als de buurt moeten gebruik 

kunnen maken van de caravan. In de 

lente lanceren we het buurtproject !       
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 Na vier jaar deel te hebben uitgemaakt van ons team, neemt Isabelle af-

scheid van haar job op school. We pinken een traan weg, maar gunnen 

haar beslist haar nieuwe toekomst in “De  Vierklaver”.    

Isabelle stond o.a. in voor het bedelen van de maaltijden bij de kleuters 

en het poetsen van de school. Maar ook om toezicht te houden stond ze al-

tijd paraat.  “ Vier  jaar terug maakte ik de overstap van het rusthuis 

naar de school en daar heb ik zeker geen spijt van gehad. Het was zeker 

nooit saai en de interactie met de kinderen vond ik super leuk. Mijn voor-

keur ging vooral uit naar de middagen 

met het uitscheppen van de maaltijden.  

Het zal raar doen dit te moeten missen 

want de job op school was voor  mij toch 

een hele belevenis, “ blikt Isabelle tevre-

den terug.   

Bedankt Isabelle voor de fijne jaren 

van samenwerking ! Succes met je 

nieuwe uitdaging!           

Nieuwe uitdaging lonkt naar Isabelle ... 

Naar aanleiding van de voorleesweek kwam illustrator Marjolein Pottie een work-

shop geven in het 2de leerjaar. Marjolein is vooral bekend voor de tekeningen die 

ze maakt bij de boeken van Ridder Muis.  Marjolein initieerde de leerlingen in het 

tekenen en zette ze aan tot lezen van ’Ridder Muis’.    

Marjolein Pottie op bezoek ! 

Noteer alvast volgende initiatieven van het oudercomité: 

18 maart —> Quiz 

 4 juni —> Schoolfeest 



GO! De Kruipuit Nieuwsbrief   

Warme William luistert echt op school !  

 de kleuterjuffen  op 14 februari een 

feest voor de grootouders organiseren? 

 het muzikaal toneelstuk nog te zien is op 

onze website? 

 de fiscale attesten voortaan moeten aangevraagd wor-

den met het rijksregisternummer? 

 er na het kerstverlof nieuwe ateliers worden ingericht: 

gezond koken (1°), Frans creatief (2°) en initiatie Spaans (3°) ?  Info volgt ! 

 we ‘nieuw in ons team’ Boudewijn en Louise verwelkomen ?  

 De nieuwe bouwplannen voor onze school werden voorgesteld? 

Op 6 december verwelkomden wij de Warme William bank  

op onze school. Deze gezellige dikkerd zal een hele tijd bij ons mogen verblijven. En daar zijn 
we maar wat blij om!  Want een Warme William is iemand die écht naar je luistert: een vriend
(in), een ouder, een leerkracht,...  

Het is iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er scheelt..  

Want iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. En dan is het fijn dat er een Warme 
William voor je klaarstaat.  

Een persoon die je kan vertrouwen. Iemand op wie je kan bouwen. En ja, ook jij kan zo een 
Warme William zijn. 

Daarom stoomden wij enkele ambassadeurs klaar om Warme William te vertegenwoordigen 
op onze school. Maar we gaan nog verder. In deze komende periode van warmte, licht, sa-
menhorigheid, vriendschap en liefde zullen we in de klassen extra aandacht besteden aan 
mentaal welzijn en hoe we allemaal een ‘ Warme William’ kunnen zijn voor elkaar. Neem ge-
rust plaats op onze bank want Warme William is er voor iedereen! 

Het  schoolteam  wenst  iedereen een 

fijn jaareinde, fantastische  

familiemomenten en een vreugdevol  

en voorspoedig 2023 ! 


