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Kerstwensen 
 
 

 
Er moet een ster zijn 

voor iedereen die zoekt 

naar wegen en naar woorden 

om de ander tegemoet te gaan. 

 

Er moet een ster zijn 

 voor diegene die zoals een herder 

zijn tred vertraagt en zich ontfermt 

over de achterop geraakte. 

 

Er moet een ster zijn 

voor wie amper overeind blijft 

en toch zijn schamele verwachting  

als een fakkel in zijn ziel bewaart. 

 

Er moet een ster zijn 

voor wie naamloos licht in zich draagt 

 en overal vuurtjes tracht aan te maken 

waaraan met zich verwarmen kan. 

 

Er moet een ster zijn 

voor wie de wijsheid en de eenvoud leert 

om in een doodgewoon gebeuren 

het buitengewone van menszijn te ontdekken. 
 

 

 

 



Kerstkinderviering Sint Romboutskathedraal ‘Anders dan anders’ 
 

 
 
 

De werkgroep ‘kerstkinderviering’ heeft goed nieuws, Jezus komt naar jou! 

Kom jij dan ook naar Jezus? 

Je mag op kraambezoek in de Sint Romboutskathedraal op donderdag 24 en vrijdag 25 

december telkens tussen 10.00u en 17.00u. 

Er zullen prenten hangen van het kerstverhaal terwijl er stemmige kerstmuziek klinkt. Je kan zelfs 

heel even bij de kerststal en ook een kaarsje laten branden. 

Als cadeau bij het kraambezoek mag je gerust een mooie tekening maken of de engel 

inkleuren achteraan in deze Colomascoop en meebrengen. Ook een feestpakket voor mensen 

in nood is welkom (hierin kan zitten: niet bederfbare voedingswaren, hygiëne-artikelen, geen 

alcoholische dranken). 

Uiteraard kom je in je bubbel op bezoek en vraagt de werkgroep rekening te houden met alle 

regels voor ieders veiligheid! Ook voor jullie zal er gezorgd worden (aanwezigheid van handgel, 

in- en uitgang). 

 

Vakantiekalender 2020 – 2021 
 

2de trimester 
 

vrijdag 29 januari 2021      facultatieve verlofdag 

zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari 2021  krokusvakantie 

zaterdag 3 april t.e.m. zondag 18 april 2021   paasvakantie 
 

3de trimester 
 

woensdag 12 mei 2021         pedagogische studiedag 

donderdag 13 mei t.e.m. zondag 16 mei 2021   Hemelvaartweekend 

maandag 24 mei 2021      Pinkstermaandag 

woensdag 30 juni 2021      laatste lesdag (opvang tot 14.30u!) 

donderdag 1 juni t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021  zomervakantie 

 

Vakantiekampen 2021 
 

Ook in 2021 zullen er vakantiekampen doorgaan op onze school voor de kinderen.  Voor deze 

kampen werken we samen met LeMu (Levende Muziek) en JETI (sportkampen).  
 

Uitgebreide info over deze kampen kan je ook vinden op www.jetikampen.be en 

www.lemu.be. 

 

 



Kleuterdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Inschrijven (van broers en zussen) voor het schooljaar 2021-2022 
 

Dit kan tussen 11 en 22 januari 2021. 

De aanmeldingsperiode voor alle kinderen loopt van 1 tot 26 maart. 

Meer info kan je vinden op www.kiesjeschool.be  

 

Belangrijke mededeling i.v.m. het FISCAAL ATTEST over het jaar 2020 
 

 

Voor een correct fiscaal attest in verband met betaalde buitenschoolse opvang (voor- en 

naschoolse opvang en reftertoezicht) is het van groot belang dat de betalingen op onze 

rekening binnenkomen voor 31 december 2020.  Alle betalingen die we later ontvangen, 

worden pas vermeld op het fiscaal attest dat u in 2021 zal krijgen.   

Dus samengevat:  

- opvang door ons ontvangen voor 31/12/2020 komt op het fiscaal attest dat u zal 

ontvangen in april/mei 2021 

- opvang door ons ontvangen na 31/12/2020 komt op het fiscaal attest dat u zal 

ontvangen in april/mei 2022 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 
 

Het Vuurfeest van onze dromen? 

Dat zit er nog aan te komen! 

Wanneer? Dat weten we nog niet. 

Januari of februari misschien? 

Of toch pas in november? Je zal het wel zien 

wanneer de ouderraad terug in actie schiet.  

Ondertussen blijven wij paraat. 

Zie colomaenpa.be voor onze raad en daad. 

 

De ouderraad wenst jullie een liefdevol 2021 toe en kijken ernaar uit om elkaar snel opnieuw te 

ontmoeten! 

 

 

 

KLEUTERDAG 
 

zaterdag 6 februari 2021 
van 10.00 uur tot 12.30 uur 

 
Hoe we deze infodag zullen organiseren zal 

afhangen van de maatregelen die we op dat moment 
nog moeten volgen. 

Uiteraard brengen we jullie op de hoogte van zodra 
we meer weten!!! 

 

http://www.kiesjeschool.be/
http://colomaenpa.be/


Voorschoolse opvang eerste kleuterklas 
 

Na de paasvakantie (vanaf maandag 19 april 2021) zal de ergste winterkou voorbij zijn!  Vanaf 

dan zullen de kleuters van de eerste kleuterklas a en b tijdens de ochtendopvang verwelkomd 

worden op de speelplaats en dus NIET langer in de eigen klas.  Zo hopen we onze kleuters 

geleidelijk aan voor te bereiden op de tweede kleuterklas.  Vanaf de 2de kleuterklas worden de 

kleutertjes immers altijd verwacht op de speelplaats! 

 

De kleuters van de instapklasjes zullen het GANSE schooljaar door opgevangen worden vanaf 

8.15 uur in het eigen klasje. 

 

Een verkeersveilig nieuw jaar 
 

Nu het weer langer donker is zien we heel wat fluo op de straat! Top!!! 

Maar ook na de kerstvakantie willen we graag nog veel fluo zien bij de kinderen! Vergeet dus 

zeker in deze donkere periode niet om de fluo hesjes te dragen.  

Zo kunnen we 2021 alvast veilig inzetten! 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws over de bouwwerken 
 

 

 
 

Ondertussen hebben we terug meer ruimte op onze speelplaats gelegen aan het 

schoolgebouw. Ook een mooie en ruime overdekte speelplaats voor de regenmomenten. Op 

dit moment wordt er hard gewerkt aan de buitenaanleg en is stilaan het einde van de werken 

in zicht! 
 
 
 
 



Enkele weetjes 
 

✓ Het fruit dat elke week op school gegeten wordt dankzij ‘Oog voor Lekkers’ is nog steeds 

een succes! 

✓ De knikkerpotactie ten voordele van ZON bracht een aardige €??? op. Dankjewel aan 

al die ijverige schenkers en ‘gokkers’!  

✓ Ons schoolfeest is dit jaar op zaterdag 27 maart, iets om zeker in de agenda te noteren! 

Gezien de huidige omstandigheden moeten we rekening houden met het feit dat dit 

misschien niet zal kunnen verlopen zoals we het in het verleden gewoon zijn. Hoe deze 

dag zal verlopen laten we jullie zo snel mogelijk weten! 
 
 

Kalender januari 2021 
 

Maandkalender     Sint-Jozef Coloma        
    Tip van de maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijkste data 

• Deze maand zijn er medische onderzoeken op:  

6 en 13 januari voor de eerste kleuterklas (op school) 

19 en 26 januari voor het eerste en vijfde leerjaar (op school) 

• In de week van 11 januari hebben we aandacht voor een gezonde brooddoos. 

• Op maandag 18 januari hebben we een verrassing in petto! 

• Van donderdag 28 januari tot en met woensdag 3 februari is het poëzieweek 

met op donderdag 28 januari gedichtendag.  

 

Januari 2021 

Vrij 1 Nieuwjaar 

Zat 2  

Zon 3  

Ma 4 Start 2de trimester  

Instapmoment 2,5-jarigen 

Di 5  

Wo 6 MST 1ste kleuterklas 

Do 7  

Vr 8  

Za 9  

Zo 10  

Ma 11 Start actie ‘gezonde brooddoos’ 

Di 12  



Wo 13 MST 1ste kleuterklas 

Do 14 Ouderraad (20.00u) 

Vr 15   

Za 16  

Zo 17  

Ma 18 

 
Di 19 MST 1A en 5A 

Wo 20  

Do 21  

Vr 22   

Za 23  

Zo 24  

Ma 25 Personeelsvergadering  

Di 26 MST 1B en 5B 

Wo 27  

Do 28 Gedichtendag 

Vr 29 Gezamenlijke facultatieve verlofdag (KOMO)  

Za 30  

Zo 31  

Ma 1  

Di 2 MST 1C en 5C 

Wo 3 MST (afwezigen en selectieve) 

Do 4  

Vr 5  Leerlingenraad  
 

 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
Het ganse team van Sint Jozef Coloma wil jullie 

bedanken voor de geweldige samenwerking van 

de afgelopen maanden en 

wenst jullie een schitterende kerstvakantie  

en een geweldig nieuw jaar! 
 


