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Nog meer artikels... 

Nog meer foto’s... 

Nog meer weetjes over 
onze school op : 

www.schoolkruipuit.be 

Door het enthousiasme bij de leerlingen biedt de 
school voor het 2de jaar  naschoolse ateliers aan. 

Eén atelier bestaat telkens uit 4 uur, gespreid over 4 weken. Tij-
dens de ateliers bieden we een zo breed mogelijk gamma aan van  
activiteiten.   Alle activiteiten bundelen we samen in het initia-
tief : kinderacademie ’KWAAK’.  “Timmeren”, “Yoga” en 
“Striptekenen”  stonden reeds op het programma. ’knutselen met 
klei, gips,..., Koken en Striptekenen (deel 2) staan na het verlof op 
de agenda. We houden u op de hoogte!   Vlug inschrijven is dan de 
boodschap !     



Noteer alvast zondag 24 april in je agenda!  Dan geven we het  startschot voor 
een jubileumjaar vol activiteiten.  In 1872, precies 150 jaar terug, kwam onze    
basisschool tot stand. Tijdens de jaarlijkse erfgoed dag, volgend jaar in het     
thema ’… maakt school’ willen we de geschiedenis van onze school in de kijker 
plaatsen. 150 jaar is immers niet niks en dat willen we ook vieren.  Maar daarbij 
doen we ook een beroep op jullie: leerlingen, oud-leerlingen, ouders, grootou-
ders, inwoners van de wijk, sympathisanten van de school, enz.… en lanceren we 
een oproep: 

Al wie informatie, anekdotes, foto’s, herinneringen, materialen of 
eender wat heeft die kan bijdragen tot het terug ’in beeld’ brengen 
van de voorbije 150 jaar is uitermate welkom ! 

Hou onze facebookpagina in de gaten. 
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‘150 jaar basisschool Kruipuit !’  Dat moeten we vieren … 

OPROEP !! 

Corona blijft ons achtervolgen 

Het coronavirus blijft ons achtervolgen. Maar uiteindelijk werd onze school tot op 
heden vrijwel gespaard van drastische quarantainemaatregelen. We poogden de 
door de overheid opgelegde maatregelen zo goed en zo kwaad mogelijk te respecte-
ren. We danken hierbij zeker ook jullie,  ouders en leerlingen, die de voor-
opgestelde maatregelen naleefden en zich aan de gemaakte afspraken 
hielden. We houden de cijfers en de actualiteit verder in het oog.  Nu gaan we 
eventjes een weekje vroeger in vakantie en hopen dat we daarna op volle kracht 
2022 kunnen in gaan. We kruisen de vingers en houden jullie op de hoogte.      

Vrijwilligers … groene jongens! 

Bedankt aan de groene vingers die instonden voor 
het snoeien van onze bomen en struiken. Op onze 
schoolsite staan ongeveer 30 verschillende soorten 
bomen en struiken. En dat vraagt wel wat             
onderhoud.... Gelukkig kunnen we hier rekenen op 
enkele handige Harry's . 

We  willen daadwerkelijk een ‘groene school’ zijn.  
Zonder de hulp van vrijwilligers lukt dit moeilijk. 

Een dikke pluim voor het snoeiwerk!     
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Met verschillende hogescholen werkt onze school samen om studenten kan-
sen aan te bieden om het vak te leren. Meerdere studenten lopen dan ook 
doorheen het schooljaar stage op onze school. Juf Magda organiseert het sta-
gebeleid en ondersteunt de studenten. Voor het team is het een uitdaging die 
we aangaan om jonge mensen te begeleiden en te bekwamen in de onderwijs-
wereld. Schrik dus niet als je kind met verschillende namen van juffen of 
meesters thuiskomt.        

Op het terrein van champignonkwekerij Vandechamp ging enkele weken ge-
leden een meer dan gezellige kerstmarkt door, ingericht door ons oudercomi-
té. Meer dan 450 bezoekers genoten ‘coronaproof ’ van de kraampjes en de 
aangeboden kinderanimatie.  

“We verwelkomden 22 standhouders met een gevarieerd aanbod”, zegt een tevreden  voor-
zitter Bart Verstraete.  “Terwijl de ouders genoten van een hapje en een drankje, konden 
kinderen zich onder meer uitleven op het springkasteel. Verder konden ze glittertattoos 
laten plaatsen, was er in een tekenhoekje voorzien en konden ze genieten van de kunsten 
van een ballonplooier. Ook de kerstman was van de partij. Hij bracht voor iedereen snoep 
en een leuk geschenkje mee. Ondanks de omstandigheden hebben we toch een fraaie       
organisatie kunnen neerzetten. Ik wil hier vooral de familie Vandechamp bedanken om in 
allerijl een oplossing te bieden voor het locatieprobleem. Volgende jaar gaan we er weer 
voor! “                                                                                 

Eerste kerstmarkt werd een voltreffer!! 

Enkele sfeerbeelden met het 
voltallige team ‘oudercomité ‘ 
en de enthousiaste leden. 

Onze school geeft kansen aan student-leerkrachten. 



Vorige nieuwsbrief werd een internationaliseringsproject aan-
gekondigd. Binnen onze scholengroep is het over de muur kij-
ken bij onze buurlanden een belangrijk gegeven. In de Franse 
stad Vogüé ontdekten en leerden onze collega's, juf Petra en 
juf Manon, meer over  computationeel en zelfregulerend den-
ken. Een leerrijk avontuur om ongetwijfeld nooit meer te verg-
eten. De ervaringen werden achteraf al gedeeld in het team en 
moeten straks ook ingang vinden in de klas.  
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" We de schoolfacturen van december en januari tot één factuur 

bundelen? 

" Het niet gemakkelijk was om correct te communiceren inzake corona? 
De regelgeving veranderde voortdurend… 

" Ons oudercomité op goede voet staat met de Sint waardoor hij ook dit jaar elke klas  
rijkelijk beloonde? 

" Je als quizzer best de datum van 19 maart vrij houdt voor onze schoolquiz? 

" Het wenselijk is dat kinderen een reserve mondmasker bij hebben?  

" We als school tijdens de corona ‘afkoelingsweek’ noodopvang organiseren?     

    

 Het voltallige team ‘Kruipuit’ wenst u en allen die je 
dierbaar zijn een  fijne kerstperiode en een  

vreugdevol en vooral gezond  2022 ! 


