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Er werd een oproep gelanceerd om in Sint-Eloois-Vijve een ‘kinderboek’ voor het raam te zetten.  
Zo kunnen kinderen op weg naar school allemaal boeken zien!  
Enkele juffen zullen de buurt verkennen, 10 foto’s nemen van leuke kinderboeken. Deze foto’s 
zullen in menig klassen besproken worden. Uit de 10 foto’s zal een favoriet gekozen worden. Wie 
hier als winnaar uit de bus komt, ontvangt een boekenbon! 
Tijdens de voorleesweek komen ook enkele schrijvers voor een auteurslezing! 

Tegelijk dromen we ook nog van een 
‘boekenhuisje’ op de speelplaats. Kinderen die 
liever een boekje lezen over de middag i.p.v. te 
spelen, krijgen hierdoor een leuk alternatief. 
Misschien zijn er wel handige Harry’s onder de 
ouders, die onze droom kunnen verwezenlijken! 
Laat je horen! 
 
 
 
 

We wensen iedereen veel gezellige, spannende, warme voorleesmomentjes tijdens de 
voorleesweek!  

Op donderdag 2 december houden we onze ‘sintdag’. 
Hoe alles zal verlopen, houden we nog eventjes geheim! 
Hopelijk brengt hij voor elke klas leuke geschenkjes mee! 



 
De wijnfolder werd verdeeld! 
Er kan (online) besteld worden tot 8 december. 
De afhaling van de bestellingen gaat door op vrijdag 17 december tussen 14.30 en 17.30 uur. 
Op deze manier kan u klinkend het nieuwe jaar in! 
De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar computermateriaal voor alle kinderen van de 
duizendpluspoot! Alvast bedankt voor alle aankopen door ouders, familie, vrienden en 
sympathisanten van de duizendpluspoot, alsook voor de vele inspanningen van de wijnwerkgroep. 
 

Door de stijgende coronacijfers in Waregem en omstreken heeft het team van de duizendpluspoot 
beslist om het grootoudersfeest, die gepland stond op 25 november 2021, uit te stellen.  
Deze beslissing is genomen in samenspraak met preventieadviseur en schoolbestuur. 
Het feest wordt verplaatst naar donderdag 17 maart 2022. 
Laat de grootouders deze datum alvast noteren in hun agenda! 
De beslissing is genomen met spijt in het hart, maar uit zorg voor de doelgroep van het feest. 
De organisatie van ‘Lichtjes aan de Leie’ nam dezelfde beslissing.  
We zijn volgend jaar graag van de partij bij ‘Lichtjes aan de Leie’ op zaterdag 26 november 2022. 
 

De veiligheid van onze kinderen ligt ons zeer nauw aan het hart.  

Onder het motto: “Wij zijn graag gezien” willen we iedereen in fluo naar 
school laten komen in de komende donkere maanden. En met iedereen 
bedoelen we zowel de fietsers als voetgangers, maar ook zij die de straat 
moeten oversteken om in of uit de auto te stappen.  
Laat ons er een goede gewoonte van maken!  

 

Parkeren is verboden op een rijbaan verdeeld in rijstroken. Afgelopen 
weken werden opnieuw enkele boetes hiervoor uitgedeeld. Wilt u dit 
liever voorkomen, parkeer u dan op een andere plaats. Of kom ’s 
avonds iets later, wij blijven op de speelplaats tot een kwartier na 
eindtijd. Hopend jullie hiermee van dienst te zijn!

We verdienden via Trooper reeds 913 euro, dankzij de aankopen van mensen die het oudercomité 
van de Duizendpluspoot goed gezind zijn. 
Eén klik zorgt voor een bijdrage aan deze inkomsten. Centjes die makkelijk worden verdiend en die 
ten goede komen van alle kinderen van de Duizendpluspoot! Ga vooraf je online-kerstaankopen 
doet, eerst even langs bij www.trooper.be en steun het oudercomité van de Duizendpoot.

Op de laatste dag voor de kerstvakantie is het kerstavond. De school sluit zijn deuren voor 2021 om 
11.40 uur. In de namiddag zijn de kinderen vrij!
Om 16.30 uur vieren we met de kinderen uit het derde kleuter en leerjaar kerstmis in de kerk. Deze 
kinderen vertellen en beelden het kerstverhaal uit. Iedereen welkom!

http://www.trooper.be/

