
 

Maandkalender  

 december 2022 

  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

28 nov 29 nov 30 nov 1 dec 2 dec 3 dec 4 dec 

- Zwemmen L3A - Zwemmen L4B - Geen 
school/opvang 
wegens 
pedagogische 
studiedag!  

 - Hopsakee K0/1   

5 dec 6 dec 7 dec 8 dec 9 dec 10 dec 11 dec 

- Zwemmen L3B - Zwemmen L4A 

- De Sint 
komt langs 

op school!  

  - L4:  bezoek recyclagepark 
ILVA 

- Groendag op De Bij 

 

 

12 dec 13 dec 14 dec 15 dec 16 dec 17 dec 18 dec 

- Wenmoment peuters – 
Instapklas K0 

- Zwemmen L3A 

- Zwemmen L4B 

 

  - Winterhappening met 
wandeling

 

  

19 dec 20 dec 21 dec 22 dec 23 dec 24 dec 25 dec 

- Zwemmen L3B 
- K2A/B en K3A/B: 
voorstelling Warande ‘ik 
ben Rikki’. 

- Kerstweek@DeBij 

- Zwemmen L4A 
- Kerstweek@DeBij 

 

- Kerstweek@DeBij - Kerstweek@DeBij - Kerstweek@DeBij   

26 dec 27 dec 28 dec 29 dec 30 dec 31 dec  

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie  

De activiteiten die je hierboven ziet zijn degene die gepland staan. Het is altijd mogelijk dat er nog een bijkomende activiteit gepland wordt (bv. bib-bezoek).  
Deze zal door de klasleerkracht gecommuniceerd worden. 
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FOTO’S SCHOOLFOTOGRAAF 
Niet vergeten om tijdig de schoolfoto van je kind te bestellen via de bestelbon(nen) 
die je hebt meegekregen. Heb je vragen of problemen (bv. bestelbon kwijt), neem dan 
contact op met het secretariaat (053/463300 of info@debij.be).  

 

 

WINTERHAPPENING met wandeling – 16/12 
Het schoolteam en oudercomité nodigt u op vrijdag 16 december 2022 van 
harte uit voor haar winterhappening met wandeling. De wandeling start aan 
het poortje van de kleuterblok en brengt je via een tocht van +- 5km doorheen 
de straten van Liedekerke. Op bepaalde punten kan je telkens een tip vinden 
om je opdrachtenkaart te vervolledigen. 
 
Vanaf 17u kan u genieten van verschillende drank- en eetgelegenheden in een 
winterse sfeer. Er wordt heel wat lekkers aangeboden tegen democratische 
prijzen zoals: hotdogs, pannenkoeken, chips, warme chocomelk, jenever,… . 
 
Na het nuttigen van een hapje en/of drankje kunnen alle leerlingen deelnemen 
aan de kinderdisco. Deze start in de kleuterturnzaal vanaf 18u00 en eindigt om 
21u30. 
 
Kaarten zijn te verkrijgen in voorverkoop aan € 3 voor een volwassene en € 2 
voor een kind. Aan de kassa betaal je € 1 extra. Gelieve in te schrijven vóór 
maandag 12 december 2022 via het mailadres info@debij.be of via het in te 
vullen strookje dat je nog meekrijgt in de boekentas. 

 
BEBAT – inzamelen batterijen op school 
Graag doen we ook nog eens een oproep voor het scholenprogramma van BEBAT.  
Deze actie loopt het volledige schooljaar door. 

 
Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op deze manier punten. Per kilo gebruikte batterijen 
ontvangen wij van Bebat punten. Deze punten kunnen wij vervolgens inruilen voor nuttig didactisch 
materiaal, uitstappen, … . 
 
De inzameltonnen van BEBAT kan je vinden aan de ingang van het secretariaat en de K0/1-blok. 
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VERLOREN VOORWERPEN 
Kinderen verliezen of vergeten soms kledingstukken of voorwerpen. 
 
Jammer genoeg stellen we elk jaar vast dat we een massa verloren voorwerpen niet aan de eigenaar terug kunnen 
bezorgen. Om dit te voorkomen merk- of naamteken je best de belangrijkste kledingstukken en/of voorwerpen van je 
kind (jas, schooltas, brooddoos, turn- en zwemgerief, ...). 
 
Op school zijn er twee verzamelplekken waar je een kijkje kan komen nemen of er iets van jouw kind(eren) bij zit. 
Voor de kleuterschool worden alle verloren voorwerpen verzameld aan de ingang van K0/1. Voor de lagere school staat 
er een grote zwarte bak aan de ingang van het secretariaat.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INZAMELPUNT INKTCARTBRIDGES 
Onze school zamelt vanaf dit schooljaar lege cartridges in, in samenwerking met Recyca.  
Zo kunnen we een extra centje bijverdienen voor onze school en leerlingen! 
Zonder uw hulp staan we echter nergens. Breng daarom samen met familie en vrienden 
zoveel mogelijk lege inkt- en tonercartridges naar de school. Recyca zorgt ervoor dat heel wat 
van deze lege cartridges een nieuw leven krijgen. Zo verminderen we samen de afvalberg en 
steunen we het milieu. De inktcartbridges mag je binnenbrengen op het secretariaat. 

 

GROENE SCHOOL T-SHIRT VERDWIJNT 
In kader van de schoolkostenbeheersing stopt onze school met het verkopen van de 
groene T-shirt. Deze wordt gebruikt tijdens de turnles in de lagere school.  
Dit wordt niet langer verplicht. Op deze manier hopen we de schoolfactuur opnieuw een 
klein beetje naar beneden te halen. 
 
We vragen om een afzonderlijke T-shirt mee te brengen naar school in de turnzak. 
Kinderen die nog beschikken over een groene T-shirt mogen deze zeker nog dragen tot 
deze versleten/stuk/te klein is. 



 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

 

GROENDAG @DEBIJ = zaterdag 10/12/2022 
We beschikken over een mooi open en groot domein. Het afgelopen schooljaar 
is ons oudercomité samen met de leerkrachten en het MOS-team van de school 
in een groenproject ‘De Bij kleurt GROEN’ gestapt. Binnen dit project zal in 
verschillende fases de inrichting van ons domein verder vergroenen.  
 
Dit schooljaar staan er 3 groendagen gepland. Als ouder kan je zeker 
meehelpen (zonder verdere verplichtingen). 
 
Op zaterdag 10/12 zoeken we helpende handen voor het plaatsen van 
verschillende plantjes en het maken van 2 wilgenhutten met verbindingstunnel 
op de speelplaats van de lagere school. 
Binnenkort gaat er een strookje mee naar huis. Op deze manier kan je aangeven of je graag een handje wil toesteken op 
onze groendag.  
 

LEERLINGENRAAD DE BIJ 
Bij deze stellen wij jullie graag de vertegenwoordigers van de 

leerlingenraad voor!      

Proficiat aan Kohen (L2A), Noah (L2B), Maarten (L3A), Noemie (L3B), Emma 
(L4A), Gabrielle (L4B), Rumeysa (L5A), Yanis (L5B), Lavinia O. (L6A) en 
Lavinia C. (L6B) met jullie geslaagde verkiezing! 
 
De leerlingenraad op onze school bestaat uit 1 vertegenwoordiger uit elke 
klas van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.  
 
Ze plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het 

schoolleven op De Bij nog aangenamer kunnen maken. Ze vergaderen om de 2 maanden met juf Katrien (L2B) en juf 
Sharon (zorg). 
Inspraak kan door elke leerling via de ideeënbus waarbij alle leerlingen hun voorstellen kunnen opschrijven. Deze 
worden besproken tijdens de leerlingenraad. 

 

ZIEK = THUISBLIJVEN 
Het is momenteel een periode dat veel mensen ziek worden. We stellen helaas 
vast dat er soms ouders hun kind naar school sturen (na het toedienen van een 
koortswerend medicijn) maar de kinderen snel opnieuw ziek worden op school en 
we naar huis moeten bellen om hen af te halen. Ondertussen heeft men wel ziek 
tussen de andere kinderen gezeten. 
 
We vragen om kinderen thuis te houden wanneer ze ziek zijn. Op deze manier 
vermijden we dat virussen en bacteriën zich sneller verspreiden en andere 
kinderen ook ziek worden terwijl dit niet nodig was. 


