
DECEMBER 2022
HALFJAARLIJKSE EDITIE

'T  BRUGSKE
O V E R A L  L I C H T J E S

KLEUR MIJ



Overal lichtjes

Soms lijkt het alsof we in donkere tijden leven. Zeker tijdens de winter als de
dagen korter worden. Dan merk je dat de veerkracht en draagkracht wat
kleiner lijkt te worden, dat het allemaal letterlijk en figuurlijk wat donkerder
wordt.

Maar… vanaf het moment dat ik de Knipoog binnenstapt op zo’n donkere dag,
wordt het voor mij allemaal wat ‘lichter’. Een spontane ‘goeiemorgen meester
Christoph’ door een kleuter die naar de opvang gaat, een mooie glimlach van
een kind, eens stevig ‘zwaaien’ naar mij, … 

Dan loop je door de gangen en begint het licht in de klassen te branden.
Leerkrachten stromen binnen en zijn volop bezig om samen met de kinderen
het beste uit de dag te halen. Alweer een lichtpuntje.

Vanaf dan beginnen er een heleboel lichtjes te schijnen: leuke babbels in de
leerkrachtenkamer, kinderen die luid lachend plezier maken op de speelplaats,
een dankjewel omdat je een kind verzorgt dat zich bezeerd heeft, het keuken-
en poetspersoneel dat binnenspringt voor een tof gesprekje, de
secretariaatsmedewerker die op een open, spontane en vriendelijke manier de
telefoon opneemt.

Op het einde van de dag ben je in de Knipoog helemaal ‘verlicht’. Maar dan
gebeurt het: je steekt een licht aan en dat begint te knipperen. Verdorie, lamp
kapot. Toch maar onze klusman bellen, want handig als ik ben komt dit zeker
niet goed. En ja, ook daar weer een lichtje: “Ik kom er direct aan en fiks het wel”.
Op geen tijd is het licht gerepareerd.

Dus onze boodschap voor het nieuwe jaar: Wees een lichtje voor elkaar. Een
glimlach, een welgemeende goeiedag, een schouderklopje of een KNIPOOG.
Het zijn net deze kleine lichtpuntjes die ervoor zorgen dat we blijven doorgaan.

Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar.

Meester Christoph 
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Zet de verwarming kouder en
draag een gekke kersttrui!

Brand eens een kaarsje!    
 Maak 100% gerecycleerde
lantaarns. Gebruik bokalen,
flessen, conservenblikken of
eierschalen om gezellige
lichtspelen te maken.

Gebruik LED-verlichting.           
 5 x minder energie dan
gloeilamp!

Zet de verwarming lager
wanneer je gaat gourmetten.

CHALLENGE
Probeer eens te koken zonder gas of
elektriciteit!

Kerstbarbecue 

Fondue-avond

Koken met kaarsjes
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Engeland en Amerika: een mistletoe

In Engeland en Amerika hangen mensen met kerst een mistletoe op in huis.
Deze tak wordt bij ons een maretak genoemd en staat symbool voor
vriendschap. Als iemand per ongeluk onder de mistletoe staat (iedereen gaat er
natuurlijk expres onder staan 😊) mag die gekust worden!

Zweden: geitjes van stro

In Zweden zijn ze ervan overtuigd dat boze geesten
langskomen met Kerstmis. Ze hebben daar een goede
oplossing voor: geitjes! Geiten verdrijven namelijk deze
enge geesten. Om die reden zal je veel geitjes terugzien
in de kerstversiering. Kinderen verkleden zich zelfs als
geitjes rond kerst. In grote steden worden grote geiten
van stro gemaakt voor Kerstmis. Daarna worden ze
aangestoken met vuur en verbranden ze volledig.

Noorwegen: verstoppen van bezems en dweilen

In Noorwegen zoekt men met kerst een goede plek om de bezem en dweil te
verstoppen. Deze traditie gaat ver terug, naar de tijd dat men nog in heksen en
boze geesten geloofde. Tijdens kerst zouden de heksen en geesten uit hun
graven opstaan en op zoek gaan naar bezems om op weg te vliegen. De Noren
zijn écht niet van plan om het kerstfeest te laten verpesten door enge figuren.
Daarom verstoppen ze vandaag de dag nog steeds hun bezems om te
voorkomen dat ze met kerst worden gestolen.

Spanje en Italië: Drie Koningen

Voor kinderen in Spanje en Italië is kerst vooral een feest. Op deze
dag mogen de kinderen met lampionnen langs de deuren gaan
om snoep op te halen en krijgen ze cadeautjes in hun schoen.
Deze traditie verwijst naar de cadeautjes die de drie koningen
voor Jezus meenamen.



Griekenland: ondergrondse kabouters

In Griekenland komen in de kerstperiode de ondergrondse kabouters -de
Kallikantzaros- naar boven. Tenminste, dat geloofden ze vroeger. Deze
ongenodigde gasten maken van 25 december tot 6 januari een boeltje in
je huis. Ze komen door deuren en schoorstenen naar binnen en zetten
vervolgens het huis op zijn kop. Ook zorgen ze ervoor dat de melk zuur
wordt en dat de open haard niet meer brandt. Om deze kabouters tegen
te houden, wordt er een zwart kruis op de deur geschilderd. Ook worden
de wezens uit huis gehouden door voedsel, oude schoenen en
skakantzalos (joelblokken) in de open haard te branden. De huiskamer
wordt besprenkeld met wijwater.

Polen: stro op de vloer

In Polen wordt stro op de vloer en de tafel gelegd als herinnering aan de stal
van Bethlehem. Ook wordt er oplatek gegeten. Dat is een plat wafelbrood
waarin kerstfiguren zijn gedrukt. Het brood gaat rond zodat iedereen een stukje
af kan breken. Daarbij wens je diegene het allerbeste. Als je niet thuis bent, krijg
je een stukje in de brievenbus! In Polen is het ook gebruikelijk om een extra plek
aan tafel te dekken. Deze plek staat symbool voor gastvrijheid en eventueel
overleden dierbaren.

IJsland: een trol

Tijdens én twee weken voor kerst zetten kinderen hun schoen.
Het is dan niet de kerstman die hier kleine cadeautjes in stopt,
maar een trol. De IJslandse bevolking heeft zelfs een monster,
een vrouwelijke oger met de naam Grýla, die kinderen de
stuipen op het lijf jaagt rond de kerst in IJsland. Het verhaal gaat
dat Grýla met Kerstmis de bergen uitkomt, ondeugende
kinderen meeneemt én ze later opeet! Nog een gekke gewoonte:
in IJsland begint iedereen stipt om 18 uur met het kerstdiner.
Het wordt zelfs op de radio aangekondigd zodat iedereen
tegelijkertijd kan beginnen met eten!

Oekraïne: spinnenwebben

In Oekraïne heerst een heuse kerstlegende. Er gaat een verhaal rond dat er heel
lang geleden een vrouw was die geen geld had voor mooie kerstversiering.
Daarom hing haar boom vol met spinnenwebben. Een dag later waren deze
van zilver en goud! Door dit verhaal geloven veel Oekraïense mensen dat
spinnenwebben geluk brengen. Daarom hangen ze vaak nep spinnen en
webben in de kerstboom! Tenminste, we hopen maar dat ze nep zijn…

We wensen jou een gezellige kabouter-, heks- en trolvrije Kerstmis!



In dit land zet men graag ‘gans’ op het menu, meestal
geserveerd met aardappelbolletjes (Klösse) en rode
kool. Als dessert lusten wij graag Lebkuchen,
hartjesvormige koeken met daarop een wens. (8)

#watschaftdepot?
Verbind het populaire kerstgerecht met het juiste land!

Kip van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken. Het
eten van deze kip op kerstdag is zelfs zo populair dat
men in de grote steden al in november de kip bestelt,
zodat zij op de dag zelf niet zo lang in de rij hoeven te
staan. (1)

In dit land zetten ze op kerstavond alleen vis op tafel.
Het wordt ook wel het feestmaal van de zeven vissen
genoemd. Vroeger was dit een vorm van vasten
omdat er geen vlees werd gegeten. Tegenwoordig
zijn het meestal zeven verschillende visgerechten. (2)

Een zeer bekend kerstgerecht in dit land heet
pinnekjøtt, wat stokjesvlees betekent. Dit is ook
letterlijk wat het is: vlees aan een bot. Dit vlees wordt
gegeten met een portie rotmos (koolraappuree). (3)

Trifle is een typisch kerstdessert in dit land. Het
bestaat uit meerdere lagen: als onderste laag stukjes
cake, daarover vers fruit, bijvoorbeeld aardbeien of
perziken en ten slotte een laag pudding. (4)

Het hoofdgerecht in dit land bestaat meestal uit ham
met mosterd en brood. Als nagerecht lust men graag
gemberkoekjes of rijstpudding. In de rijstpudding
wordt een amandel verstopt en diegene die de
amandel vindt mag een wens doen. (5)

In dit land wordt er meestal een kerstdiner zonder
vlees geserveerd. Hier bestaat het kerstmenu vaak uit
vis, rode bietensoep en maanzaadcake. (6)

Zuurkoolsoep en gefrituurde karper. Dat is wat wij
graag eten met kerst. De karper wordt voor kerst
levend gekocht en thuis in water bewaard tot hij
bereid wordt. (7)

Duitsland

Engeland

Finland

Italië

Japan

Noorwegen

Polen

Slowakije
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Kerstsfeer thuis!

Donkere dagen, we kruipen wat dichter bij elkaar. Samen in een hoekje, met
een boekje.

‘Children are made readers on the laps of their parents’, ‘Kinderen worden
lezers op de schoot van hun ouders’, een uitspraak van auteur Emilie Buchwald.
Door voor te lezen aan kinderen, stimuleer je niet alleen hun taalontwikkeling
en woordenschat, maar geef je hen ook leesplezier door. Voorlezen is voor alle
leeftijden. 

Hieronder vind je alvast een paar tips voor tijdens de eindejaarsperiode.

1. Het kerstvarken - vanaf 7 jaar

JK Rowling -bekend van Harry Potter- schreef een
magisch kerstverhaal voor iedereen vanaf 7 jaar.
Jack is dol op zijn speelgoedknuffel Uv Varken. Uv
is er altijd voor hem geweest, in goede en slechte
tijden. Maar dit jaar is er op kerstavond iets
vreselijks gebeurd: UV is zoek! Gelukkig is
kerstavond dé tijd van het jaar voor wonderen, een
avond waarop alles tot leven kan komen… zelfs
speelgoed. Laat je betoveren bij het voorlezen van
dit prachtige boek!

2. Kies een kerstboom - vanaf 2 jaar

"Kies een kerstboom” is een prentenboek
geschreven op rijm. Een verhaaltje dat begint met
het uitzoeken van een mooie dennenboom, daarna
volgt het optuigen/versieren ervan en natuurlijk
krijgen we ook het eindresultaat van een prachtige
kerstboom te zien. Helemaal aan het einde van dit
boekje zit een prachtige pop-up kerstboom, vol
glitters en versieringen.
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3. Het wonderlijke winterboek - vanaf 4 jaar

Het wonderlijke winterboek is een verzameling
voorleesverhalen in winterthema. Sinterklaas, kerst,
ijs en andere winterige dingen. Dit boek is een
combinatie van nieuwe verhalen en een aantal
verhalen die al eerder in boeken verschenen. Van
bekende en minder bekende schrijvers. Handig, je
hebt voor kerst meteen een aantal verhalen die je
erbij kan pakken als het weer zover is. En na kerst ga
je gewoon verder met de verhalen over sneeuw en
ijs. 

4. Theaterlezen.be

Op deze website vind je dialogen om samen te lezen, het is een motiverende
vorm van herhaald samenlezen. Twee lezers (of meer) nemen de rol van een
personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk
samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium, grootse gebaren of
rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers
elkaar steeds afwisselen. Theaterlezen bevordert het 'vloeiend lezen' (lezen met
begrip en intonatie) en het leesplezier.
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Kerstfilms

Het is december, dus tijd voor kerstfilms! Ga maar alvast met het hele gezin in
pyjama op de bank zitten. Hier zijn alvast 4 tips.

1. The Polar Express (Netflix)

Zeker een echte kerstklassieker en aanrader is de film The Polar Express. In deze
film wordt een jongetje uit bed gehaald om met de trein mee te gaan naar de
Noordpool. Samen met de andere kinderen en de conducteur beleeft hij
onderweg de spannendste avonturen. Maar zullen ze de kerstman ook echt
ontmoeten? Je moet namelijk heel sterk in hem geloven om hem te kunnen
zien. 

2. Home Alone (Disney+)

Deze film is natuurlijk al heel oud, maar mag zeker niet ontbreken in deze lijst.
Kevin per ongeluk alleen thuis achtergelaten terwijl de rest van het gezin op
vakantie gaat met kerst. In eerste instantie is Kevin superblij en ziet hij het
helemaal zitten zo in zijn eentje. Maar als er twee inbrekers op de stoep staan
wordt het een heel ander verhaal. Lukt het Kevin de mannen buiten de deur te
houden? Echt een kerstfilm voor het hele gezin! En het leuke is: er is ook een
tweede, een derde en een vierde deel!

3. Claus (Netflix)

De Netflix Original Klaus is ook echt een leuke film
tijdens de kerstdagen. Een eenzame
speelgoedmaker en een egoïstische postbode
sluiten hierin een onwaarschijnlijke vriendschap.
Samen zorgen ze ervoor dat iedereen in het koude
en donkere dorp waar ze wonen blij wordt. 

4. Ice Age - A Mammoth Christmas (Disney+)

Misschien niet de bekendste kerstfilm, maar net als
andere Ice Age-films is deze kerstfilm hilarisch,
geniaal en natuurlijk een klein beetje emotioneel.
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Een mooi versierde kerstboom, heerlijke kerstnummers die afspelen, samen
rond de tafel zitten. Hebben jullie ook zin in kerst?
Om kerst nog fijner te maken is het gezellig om samen kerstspelletjes te
spelen die zorgen voor mooie herinneringen.
Hierbij enkele tips om er samen een geweldige kerst van te maken.

Wie is het?

Hierbij is het de bedoeling om eerst allerlei personen op
kaartjes te schrijven. Vervolgens trekt iemand een kaartje
en kleeft dit op het voorhoofd van wie aan de beurt is.
Deze moet raden welke naam op het kaartje staat door
vragen te stellen waar de rest enkel ja of neen op mag
antwoorden.

Winterhanden

Om dit spel te spelen heb je 2 ovenwanten, 
1 kerstmuts, 2 dobbelstenen en een cadeautje nodig.
Iedereen gaat in een cirkel rond de tafel staan. Iemand heeft het cadeautje, de
ovenwanten en de muts voor zich liggen en de persoon daarnaast begint met
gooien. Snel gaan de ovenwanten aan en de kerstmuts op en het openmaken
kan beginnen.

De persoon met de dobbelstenen gooit net zo lang door tot hij of zij twee
dezelfde getallen op tafel ziet liggen en mag dan proberen het cadeautje te
openen. De persoon daarnaast gaat dan weer door met dobbelen. Het spel gaat
zo verder tot iemand de inhoud van het cadeautje in zijn handen heeft.
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Het Briefjesspel

Iedereen zet bekende personen, dieren of figuren, die de hele groep kent, op
een paar briefjes. Alle briefjes gaan in één grote bak en daarna ga je in teams,
van twee of drie personen, tegen elkaar spelen. 
Het spel bestaat uit drie rondes, waarbij elk team telkens 30 seconden de tijd
heeft om degene op het briefje te laten raden. Raadt je teamgenoot wie er op
het briefje staat, dan mag je deze houden en krijg je er een punt voor. Zijn de 30
seconden om, dan mag het volgende team. Zo ga je rond, totdat alle briefjes op
zijn.

Hoe werkt het spel?

Ronde 1 bestaat uit het uitleggen in
woorden wie er op het briefje staat. Je
mag hierbij niet de naam noemen van de
persoon op het briefje. Na ronde 1 gaan
alle briefjes weer in de bak en daarna
start ronde 2. In deze ronde mag je niet
praten, maar mag je alleen uitbeelden.
Omdat je al weet uit ronde 1 wie er in de
bak zitten, is dit goed te doen. Na ronde 2
gaan de papiertjes weer in de bak en
start ronde 3. In deze ronde mag je maar 1
woord noemen. Uiteraard niet de naam
van de persoon. Het team dat na drie
rondes het meeste briefjes in totaal heeft
gepakt heeft gewonnen.

Kletspraat

Voor dit spel kunnen jullie de kaartjes met vraagjes uitknippen (die jullie op de
volgende bladzijde terug vinden) en in een doos droppen. Ieder mag om
beurten een kaartje trekken en beantwoorden. Of je kan de vraagjes gebruiken
om een muzikaal pak te maken. Hierbij pak je eerst een cadeautje in (zoals
kerstsnoepjes). Vervolgens pak je het cadeau meerdere keren in en tussen de
verschillende lagen, plak je een kaartje. 
Bij het spel zelf is het de bedoeling om het pak door te geven op muziek. De
persoon die het pak vastheeft wanneer de muziek stopt, mag 1 laag van de
verpakking scheuren en moet een vraag beantwoorden. Zo wordt er verder
gegaan tot het cadeau zichtbaar is.

De volgende kaartjes kun je ook downloaden op kidsproof.nl





DIY kerstlichtje

Ben je nog op zoek naar een origineel kerstcadeautje? Je hoeft je spaarpot niet
(helemaal) leeg te maken… Met 50 cent, zwart papier, kalkpapier en lijm kan je
zelf een sfeervol kerstlichtje knutselen. Aan de hand van dit instructiefilmpje
(https://www.youtube.com/watch?v=M7XrRRXbyRw) lukt het zelfs voor de
allerkleinsten en de onhandigste mama’s en papa’s om het kalk- en zwart
papier aan elkaar te lijmen tot een leuke kerstlampion. De 50 cent heb je dan
enkel nodig om een theelichtje aan te kopen (bij voorkeur op batterijen om
brandgevaar te voorkomen 😊). Je kan ervoor kiezen om het eenvoudig te
houden en enkel sterren of een (kerst)boompje aan te brengen. Wil je het graag
wat moeilijker, dan kan je voor een sneeuwman of een hertje kiezen. Er zijn
verschillende sjablonen beschikbaar maar een eigen ontwerp maakt jouw
cadeautje nog origineler! 
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 Tip: Je kan lichtjes in verschillende formaten maken en combineren voor een
extra leuk effect ! 

Bron : https://likeitlikedeb.wixsite.com/blog/post/diy-kerst-lampionnen-maken

https://www.youtube.com/watch?v=M7XrRRXbyRw
https://likeitlikedeb.wixsite.com/blog/post/diy-kerst-lampionnen-maken
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Ook tijdens de donkerste dagen, dit jaar letterlijk en figuurlijk door de
energiecrisis, worden er talrijke evenementen georganiseerd. Wij selecteerden
voor jullie enkele leuke en originele eindejaarsactiviteiten:

Winterwonderkasteel – Gent 

De kerstvakantie is het ideale moment om warm ingeduffeld Gent te
verkennen, tijdens de Gentse winterfeesten van 8 tot 31 december. In deze
periode wordt het eeuwenoude Gravensteen omgetoverd tot een magisch
Winterwonderkasteel waar je wordt ondergedompeld in de kerst- en
wintersfeer. Geniet vanaf de donjon van het uniek uitzicht over de prachtig
verlichte binnenstad.

Hebben je kinderen nog energie over na het verkennen van het kasteel? Trek
dan samen de schaatsen aan! Dit jaar vind je onder de Stadshal geen ijspiste
maar een heuse rolschaatsbaan. De ouders die liever veilig met beide voeten op
de grond blijven, kunnen ondertussen ook uitrusten in de nieuwe
après(rol)schaatsbar naast de piste.

Meer info: https://visit.gent.be/nl/agenda/winterwonderkasteel

WinterFloridylle –  Meise

De WinterFloridylle in de Plantentuin van Meise vormt al enkele jaren een vaste
waarde onder de lichtfestivals en is ook dit jaar zeker weer een bezoekje waard.
Van 22 december tot 8 januari kan je opnieuw genieten van de magische
lichtpracht en betoverende geluiden op het feeërieke domein van de
plantentuin. Een onvergetelijk spektakel voor de ganse familie!

Meer info:
https://www.plantentuinmeise.be/nl/agenda/100/Betoverend_licht_/Lichtfestiva
l_WinterFloridylle_

https://www.plantentuinmeise.be/nl/agenda/100/Betoverend_licht_/Lichtfestival_WinterFloridylle_
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Tractorenkerstparade – Lebbeke en Londerzeel

Op zoek naar een sfeervolle activiteit in de buitenlucht, dichtbij en
budgetvriendelijk? Bezoek dan zeker één van de tractorparades in de buurt.
Een stoet met sprookjesachtig verlichte tractoren brengt kerstsfeer in heel wat
Vlaamse gemeenten, waaronder Lebbeke (23 december 2022) en Londerzeel (7
januari 2023). Zelfs zonder lichtjes vinden kinderen tractors indrukwekkend dus
naar deze rijdende lichtkunstwerken zullen ze zonder twijfel met open
mondjes staan staren. 
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Geboortes

Ezekiel M’Hamdi, broertje van Seyfedine en Syllah
(2de kleuterklas & 3de leerjaar)

Quinn, broertje van Wout Gastmans 
(1ste kleuterklas)

Kaat, zusje van Toon Liekens
(1ste kleuterklas)

Livia Coppens, zusje van Enora Coppens
(5de leerjaar)

Martha, kleinkind van juf Mia van de 3de kleuterklas

Mateo, broertje van Enzo Parrez 
(1ste kleuterklas)

Yanis, broertje van Sarah Vanherreweghen (2de kleuterklas)

Wist je dat?

... het oudercomité en alle leerkrachten iedereen wil bedanken die kwam eten
op het spaghettifestijn op 19 november.

... de sneeuwklassers en hun juffen iedereen bedanken die een bloemetje
kochten ten voordele van hun skireis. Met dit geld kunnen ze extra activiteiten
op sneeuwklassen, maar ook de dure skiliften, bekostigen.
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Vrije dagen van het tweede trimester:

Kerstvakantie:
VAN MAANDAG 26 DECEMBER 2022 TOT EN MET ZONDAG 8 JANUARI 2023

Krokusvakantie:
VAN MAANDAG 20 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 26 FEBRUARI 2023

Pedagogische studiedag:
WOENSDAG 22 MAART 2023

Paasvakantie:
VAN MAANDAG 3 APRIL TOT EN MET ZONDAG 16 APRIL

Vrije dagen van het derde trimester:

Dag van de Arbeid:
MAANDAG 1 MEI 2023

Schoolvrije dag:
WOENSDAG 17 MEI 2023

Hemelvaartsdag:
VRIJDAG 18 MEI 2023

Brugdag:
VRIJDAG 19 MEI 2023

Pinkstermaandag:
MAANDAG 29 MEI 2023

De lessen eindigen op vrijdag 30 juni 2023 om 12.00 uur. De zomervakantie
begint zaterdag 1 juli 2023

Contactgegeven:
052/35 86 65 of 0477/32 88 81 of schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com

Vrijdag 10 februari
Zaterdag 11 februari 2023

EETFESTIJN in De Kerstenpit
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De hoeveelste editie van het Brugske is deze?

Winnaar
Mil Brouwers

 
 

Zijn antwoord: 'Er verschenen al 73 edities van het
Brugske de afgelopen jaren'
Met dit antwoord was hij er het dichtste bij!



Vrolijk kerst en een
gelukkig nieuwjaar!

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!

Auguri di buon Natale e
felice Anno Nuovo

Merry Christmas and
Happy New Year

Joyeux Noël et bonne année

Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo

مع أطيب األمنيات بحلول العام
الجديد

Yeni Yılınız Kutlu Olsun


