
 

Beste ouders 

 

Er werd de voorbije decembermaand weer veel gesport, gefeest, gevierd en 

geleerd. 

Een overzichtje… 

 

Boomplantactie 

Ondanks het slechte weer en de regen die de dagen ervoor naar beneden viel, 

brachten de kinderen van de maantjesklas en het 

5de leerjaar een bezoek aan het landschapspark 

Frijthout. 

Ze mochten hier mee helpen aan de 

boomplantactie die georganiseerd werd door de 

gemeente Hove.   



 

Sint & Piet op onze school 

Op 1 december las meester Luc een brief van de sint voor waarin stond dat ze 

bij het inpakken van de cadeautjes een piet kwijt gespeeld waren. 

Een dag later, vrijdag 2 december, was het dan zover. We stonden met onze 

vlaggetjes Sint en Piet op te wachten. Ze kwamen via de  JF Gellyncklaan de 

straat van onze school ingereden op een step en bakfiets. 

Op de speelplaats aangekomen stonden er al pakjes voor de verschillende 

klassen. Bij het uitpakken van het grootste pak, schrokken we ons allemaal te 

pletter…een snurkende piet moesten we wakker maken. 

Met 3 van zijn pieten werd sint nadien verwacht in de turnzaal waar de kleuters 

en het eerste leerjaar enkele dansjes, liedjes en opdrachten naar voor 

brachten. 

Nadien bracht de Sint nog een bezoekje aan de klassen van de lagere school. 

Wat was het fijn en gezellig ! 

Dankjewel Sint en Pieten ! Tot volgend jaar ! 

 

 

 



Advent op school  / schoenendoosactie 

Tijdens de advent kwamen we elke dinsdagochtend met de lagere school  

samen om een kort gezamenlijk moment te houden. 

We zongen enkele liedjes, lazen enkele teksten en luisterden naar het verhaal 

van Robby.  

 

Op woensdag 7 december kwam de mama van Joachim, Elisabeth (L4) en  

Hanna (maantjes) de schoenendoosactie voorstellen. 

Er werd flink geluisterd naar de bedoeling van de actie en wat we allemaal in de 

doos kunnen stoppen.  

In loop van januari wordt al het materiaal naar het sorteercentrum in Duffel 

gebracht waar de leerlingen van het 6de leerjaar ook een halve dag zullen gaan 

helpen. 

 

Kerstmarkt & lichtjeswandeling 

Op vrijdag 16 december organiseerde onze ouderraad een kerstmarkt en 

lichtjeswandeling. 

Het ijskoude weer hield ons niet tegen. Er waren verschillende leuke kramen 

uitgestald en we konden ook lekker eten en drinken. 

Om 17 uur startte de lichtjeswandeling in de buurt 

van de school met de zelf versierde lantaarntjes.  

Dankjewel iedereen voor je komst en een dikke 

proficiat voor het werk van de ouderraad ! 

 

 



Instappers na de kerstvakantie 

Na de kerstvakantie verwelkomen we in de zonnetjesklas bij juf Jolien, Mira ! 

Welkom… we hopen dat je snel je plekje op school zal vinden. 

 

Ken je iemand met een peuter van geboortejaar 2021 of andere mensen die 

interesse hebben om de school eens te bezoeken. Laat het ons zeker weten. 

Ouders kunnen steeds een mailtje sturen naar : directie@rp2.be of telefoneren 

naar 03/4550799. Iedereen van harte welkom ! 

 

ontbijtcinema 

Na enkele jaren van alternatieven zoeken, organiseren we terug onze 

onbijtcinema. 

Zet de volgende datum zeker in je agenda, zondag 12 februari. 

 

 

Steunpakket via CERA – ‘lezen is een feest’ 

Vorig schooljaar schreven we onze school in voor een steunpakket via CERA.  

We doopten ons project ‘Lezen is een feest!’ met als doel steun te krijgen voor 

het inrichten van de boekenhoeken, de aankoop van nieuwe leesboeken, 

weetjesboeken en allerhande luistermateriaal.  Vol enthousiasme legden we 

ons doel uit.   

We waren dan ook heel blij en dankbaar toen we het nieuws kregen 

geselecteerd te zijn voor een steunbedrag van 2000 euro! 



Ondertussen hebben we verschillende boekenhoeken een upgrade gegeven, 

werden zitkussen, mp3-spelers (voor luisterverhalen) en vooral heel wat 

nieuwe boeken aangekocht. 

Samen met onze andere leesinitiatieven (voorleesouders, bezoekjes aan de bib, 

leesmomentjes op school, de jeugdboekenmaand, …) blijven we ons inzetten 

om de leerlingen te stimuleren en van lezen een feest te maken.   

Wij danken van harte de CERA-coöperatie om dit project een serieuze duw in 

de goede richting te geven.  Dankjewel! 

 

 

Enkele sfeerbeelden 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender 

december 

Vrijdag 23 december 8.45 u. : kerstviering in de kerk voor de lagere school 

 14.50 u. : RP2 op’t podium 

 

januari 

Maandag 9 januari instapdag nieuwe kleuters 

Vrijdag 20 januari rapport 2 
 

februari 

Woensdag 1 februari pedagogische studiedag (geen school) 

Donderdag 2 februari instapdag nieuwe kleuters 

Zondag 12 februari  ontbijtcinema 

Week van 13 februari oudercontacten L1 en L6 

Maandag 20 februari – zondag 
26 februari 

krokusvakantie 
 

 

maart 

Maandag 13 maart facultatieve vrije dag (geen school) 

Donderdag 30 maart  9.30 u. – 12.15 u. : GROOTOUDERSFEEST 
  

april 

Maandag 3 april – zondag 16 
april 

paasvakantie 

Maandag 17 april instapdag nieuwe kleuters 

Vrijdag 21 april rapport 3 

Week van 24 april oudercontacten L2, L3, L4 en L5 

Zaterdag 29 april  9.30 u. : Vormsel Sint-Laurentius / Sint-Jozef Hove 
 

mei 

Maandag 1 mei Dag van de Arbeid (geen school) 
11.30 u. : Eerste Communie 

Dinsdag 2 mei pedagogische studiedag (geen school) 

Week van 2 mei oudercontacten KS 

Zaterdag 13 mei schoolfeest 
Donderdag 18 mei O.H.-Hemelvaart (geen school) 
Vrijdag 19 mei Brugdag (geen school) 
Maandag 29 mei Pinkstermaandag (geen school) 



Onze wensen … 

 

 

 

Vragen of opmerkingen ? Stuur een mailtje naar directie@rp2.be 

 

Fijne feestdagen 

Team RP2 

 

 

 

 


