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ADVENT 

De kleur in december is zilver. 
Pas op het ogenblik dat er 
te veel zilver in omloop was, 
werden gouden munten geslagen. 

 
Zilver betekent leven in een wereld 
van dingen die ‘gewoon’ geworden zijn, 
en daar toch altijd weer 

nieuwe kansen in zoeken. 
Dat betekent aandacht hebben voor het kleine. 
De vrouw die een drachme verloor (Lc 15,8-9), 
ging zorgvuldig op zoek 

en was blij als ze haar terugvond. 
Of hoe er uitdaging kan zitten 
in de dingen rondom ons, 
en hoe we ook daarin het onverwachte 
kunnen verwelkomen dat op ons afkomt. 

 
Uit Leeftocht 4 – december 2020 

 
 
 

 
 

Zilver 
de kleur van geheime wensen. 
de kleur van geluk voor mensen. 
de kleur van sprankeling en schittering. 
de kleur van een blije verrassing. 

 

Zilver 
aandacht voor het kleine. 
blijven zoeken tot je vindt. 
de schittering in de ogen van een kind. 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 
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ZIEN EN VOORAL GEZIEN WORDEN: 
HELM OP, FLUO TOP! 

BLIJF VOLHOUDEN 
MONDMASKER, AFSTAND HOUDEN, HANDEN ONTSMETTEN, 

ZIEKE KINDEREN THUIS HOUDEN 
DAN HALEN WE DE KERSTVAKANTIE WEL! 

SINTERKLAASFEEST. 
Dit jaar zullen de Sint en zijn pieten door de coronacrisis niet naar school komen. Het zou niet verstandig 
zijn het risico te lopen dat de Sint besmet geraakt. Gelukkig liet hij weten dat hij deze bijzondere dag niet 
zomaar zal laten voorbij gaan. Vrijdag aanstaande zal hij aan onze kinderen denken, ook al zal hij zelf, 
samen met zijn pieten, veilig in afzondering blijven. 

 

ONLINE SHOPPEN VIA www.trooper.be/sintjan 
Door via Trooper je online inkopen te doen, steun je onze school. Jij betaalt geen cent meer, maar 
wij krijgen een percentje op je aankopen. Wil je meer weten? Klik dan op onderstaande link. 

 

Trooper, dé slimste manier om jouw vereniging te steunen 
 

NIEUWE WEBSITE: www.sint-jan.be 
Een werkgroep, samengesteld uit leden van het schoolbestuur, leraars en leden van de ouderraad heeft 
een gloednieuwe website ontworpen. Na de verlengde herfstvakantie is ze online gezet. De naam van de 
website is niet veranderd. Klik op onderstaande link om de website te bezoeken. 

 

www.sint-jan.be. 
 

 
 Vrije dagen: 

DATA TOT KROKUSVAKANTIE 

o De school hervat op maandag 4 januari 2021 
o Pedagogische studiedag woensdag 13 januari 2021 
o Lokale verlofdag op woensdag 27 januari 2021 
o Begin krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 

 

 Activiteiten: 

o Dinsdag 12 januari 2021: info digitaal aanmelden in Affligem in Tistaertzaal om 19.30 uur 
 Onder voorbehoud van de geldende maatregelen 

o Donderdag 21 januari 2021: schooleigen infomoment over digitaal aanmelden op Sint-Jan 
om 19.00 uur 

 Kennismaken met onze school, rondleiding 
 Onder voorbehoud van de geldende maatregelen 

 

 De voorschotfactuur van vorig schooljaar wordt gebruikt om de extra activiteiten van dit schooljaar 
te bekostigen. Er wordt voorlopig geen voorschot aangerekend 

 

 

 

Schoolbestuur, directie en schoolteam 
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