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KERSTMARKT – WINTERBAR: dinsdag 17 december 2019 
 

Dinsdag 17 december 2019 nodigen oudercomité Harlekijn en kinderen en 
leerkrachten van GBS Leefdaal (groot)ouders, familie en vrienden uit op 
hun KERSTMARKT-WINTERBAR. Dit evenement vindt plaats op de speelplaats van 
de lagere school en in de refter.  
De kinderen verkopen hun zelfgemaakte kerstversieringen ten voordele van De 
Eglantier, Zorghotel Floortje.  
Alle opbrengst van de avond gaat naar dit goede doel van de Warmste Week. 
https://dewarmsteweek.be/acties/kerstmarkt-winterbar-gbs-leefdaal 

 

Van 15.45 uur tot 19.30 uur is iedereen welkom om de sfeer te komen opsnuiven en 
zijn/haar centje bij te dragen door iets te kopen bij de kerststandjes van de klassen.  
Ons speciaal Kerstkoor van kinderen en leerkrachten zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Je kan een lekker drankje drinken en warme hot-dogs en hamburgers eten. We verkopen 
vlammetjes van de Warmste Week en geven info over ons goede doel. 
 

Maak de kinderen blij en trots met je warme bezoek aan onze kerstmarkt. 
Geniet van de kerstsfeer en keuvel gezellig met andere (groot)ouders naast onze vuurkorf. 
Trek een warme winterjas, wanten en (kerst)muts aan en laten we er samen een warme en 
fijne winteravond van maken! 
 
 

OPROEP! OPROEP! OPROEP! 
We zoeken nog ouders die willen meehelpen bij de verkoopsstandjes, bar, 
eetstand, de opbouw en de opruim. 
Wil je een warm handje toesteken, neem dan contact op met oudercomité 
Harlekijn via 
oudercomite@gbsleefdaal.be en geef door met wat en wanneer je wil helpen.  
Alvast bedankt voor je warme steun! 
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Beste ouders, 

 

Na de geslaagde grootouderdagen kijken we uit naar de feestdagen. 
We beginnen vrijdag 6 december met de komst van sinterklaas. Wordt zijn 
intrede even spectaculair als vorig jaar? 
En dan is het tijd voor de kerstsfeer. We doen dit jaar opnieuw een kerstmarkt 
voor het goede doel. 
Maar eerst zijn er voor de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar nog 
proefwerken met daarna voor alle klassen van de lagere school een 
kerstrapport en oudercontact. 
 

In deze vijfde nieuwsbrief lees je meer over de laatste activiteiten van 2019. 
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Vijfde en zesde leerjaar: naar Technopolis 
 

Op vrijdag 20 december 2019 gaan de leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar tijdens de schooluren naar Technopolis in Mechelen. 
Met behulp van de “Padvinder” verkennen ze 15 interactieve 
opstellingen, her en der verspreid in de tentoonstellingsruimte. Elke 
leerling krijgt een werkboekje met daarin meerkeuzevragen over de 
opstellingen en een handige plattegrond van Technopolis om snel 
de opstelling in kwestie te vinden.  

• Vertrek: om 8.50 uur aan de school 
• Terug tegen 15 uur.  
• Kostprijs: € 9,30 (via de maandelijkse facturatie). Het 

busvervoer wordt door het schoolbestuur betaald. 
• Meebrengen: lunchpakket en drankjes 

 
 

   INSCHRIJVINGEN 2020-2021 
 

 
Onlangs werd de regeling om in te schrijven in een 
school weer gewijzigd. De gemeente Bertem kiest 
ervoor om toch NIET digitaal in te schrijven.  
Voor de drie Bertemse basisscholen gelden de 
volgende afspraken: 
 

• Van 2 maart tot en met 13 maart 2020 voor 
voorrangsleerlingen (= broers/zussen + kinderen van 
personeel) vanaf geboortejaar 2018 en vroeger 
• Vanaf 16 maart 2020 voor alle kinderen vanaf 
geboortejaar 2018 en vroeger 
De ouders moeten zich persoonlijk melden op de 
school en schriftelijk inschrijven. 
 

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar 
het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen 
worden. Voor het schooljaar 2020-2021 is 
dat 46 kinderen voor geboortejaren 2018, 2017 en 
2016, voor de andere geboortejaren blijft dit 50 (25 
leerlingen of kleuters per klas). 
 
 

 

✔ ZWEMMEN: van 12 december 2019 tot en met 19 
maart 2020 gaan het zesde leerjaar en eerste leerjaar 
op donderdag zwemmen.  
 

✔ Kijkdag in ons instapklasje bij juf Marlies op 
woensdag 18 december 2019: voor kleuters die 
instappen op 6 januari of 3 februari 2020.   
 

✔ Op woensdag 18 december 2019 krijgen alle 
kinderen van de lagere school een rapport dagelijks 
werk en, vanaf het vierde leerjaar, ook een 
proefwerkenrapport.  
 

✔ Het oudercontact voor de lagere school vindt 
plaats op donderdag 19 december 2019. U krijgt 
hiervoor een aparte inschrijvingsbrief mee.  
Voor de kleuterschool is er oudercontact op dinsdag 
28 januari 2020. U krijgt na de kerstvakantie een brief 
mee.  
 

✔ Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 
5 januari 2020 is het KERSTVAKANTIE. We starten 
opnieuw op maandag 6 januari 2020.  
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We vieren feest! 
 

In 1970 veranderde het onderwijs in Leefdaal: de bestaande jongensschool en meisjesschool werden 1 
gemengde basisschool. En dat willen we na 50 jaar vieren! 
Op 15, 16 en 17 mei 2020 organiseren we een feestweekend met optredens van de kinderen, een 
barbecue, een kinderfuif èn een After-School-Party voor volwassenen. 
We willen ook een tentoonstelling maken met klasfoto’s (van 1970 tot nu) en groepsfoto’s van de 
sneeuwklassen (sinds 1973). 

 

Ben je een oud-leerling van onze school? Of ben je ouder van oud-leerlingen? 
Kijk dan eens in je foto-albums en kasten of je nog klasfoto’s en/of groepsfoto’s van de sneeuwklassen 
hebt en breng ze naar de school. 
Wij scannen de foto’s en je krijgt ze onmiddellijk terug. 
We zoeken vooral klasfoto’s van 1970 tot 2002; en groepsfoto’s van de sneeuwklassen van 1973 tot 
2006. 
Wil je graag meehelpen met het organiseren van de tentoonstelling?  
Neem dan contact op met de directie, Lieve Morris, via mail directie@gbsleefdaal.be 

 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Namens het schoolteam, 
 

Lieve MORRIS, directie 
Nele VERHELLEN, directie a.i. 
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