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Wie lost de rebus op? 
Ingezonden door 
Tiebe en Ayden 
uit L6b 

Voorwoord 
Dag lezer, 
We pakken vandaag uit met de laatste schoolkrant van 2022. 
Tijdens de laatste week van het 1ste trimester staat er nog heel 
wat op het programma: 
 Zo organiseren we opnieuw onze jaarlijkse koekjesverkoop 

ten voordele van de ‘warmste week’ (zie verder). 
 De oudercontacten voor het kleuter en het lager gaan door 

op woensdagnamiddag 21 december in de gymzaal en de 
refter van de school. 

 Op vrijdagvoormiddag is het opnieuw ‘fruitje van de maand’ door de Ouderraad. Dus 
die dag hoef je geen fruit mee te brengen van thuis. 

 De lessen eindigen vrijdagnamiddag 23 december om 15 uur. Wie wil kan erna genieten 
van een drankje en een hapje georganiseerd door de ouderraad… (zie flyer) 

Voor mezelf als redacteur en directeur is dit mijn laatste Kinderlandsprokkels, aangezien ik 
vanaf volgende week start bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ik bewaar de vele mooie 
momenten die ik hier op Kinderland beleefde met de personeelsleden, het ondersteunend 
personeel en de vele Kinderlanders. Denk maar aan de schoolfeesten, de musical(s), het 
kerstspel, het Don Boscospel, de driedaagse schoolreizen en nog zoveel meer... 
Het was voor mij een eer om meer dan 10 jaar als eindverantwoordelijke directeur aan het 
werk te zijn voor de school en jullie kinderen. Ik wil jullie dan ook van harte danken voor het 
vertrouwen, de fijne samenwerking van de afgelopen jaren en wens jullie en alle 
‘Kinderlanders’ het allerbeste!  
Vanuit Kinderland willen we iedereen nu reeds onze beste wensen overmaken voor een  
Zalig Kerstmis en een gelukkig (en gezond) Nieuwjaar! 
Alvast veel leesplezier!         De redactie 



Wist je dat…? 
We onlangs hoog bezoek kregen in 4B?  
Anna Julia uit the Voice is in onze klas langs 
gekomen. (Robbe) Ze kwam opeens met juf de klas 
binnen. (Artemisia) We waren net ons versje voor 
de Sint aan het oefenen. (Leni)  
Ze is zo mooi. (Tessa) Ik was blij. (Alisia) Het was 
geweldig. (Valentine) We vroegen of ze een liedje 
wou zingen en ze zei: Ja! (Helena) Anna Julia zong 
twee liedjes en het was wonderbaarlijk! (Eloïse) 
We gaven haar een groot applaus. (Yaëlle) Wij 
hebben een heleboel vragen gesteld. (Guillaume) 
Dan was het tijd voor foto’s en handtekeningen. 
(Quinten) 
Iedereen was 
superblij. 
(Luna) Ons 
geheimpje 
mogen we nu 
aan iedereen 
vertellen, zelfs 
aan heel de 
wereld. 
(Aicha) 
 



We ook deelnamen aan Alles met de bal? Het vierde is toen met de bus naar de sporthal de 
Lange Munte in Kortrijk geweest. (Perrine) Het was bereleuk. (Axelle) We moesten ook gaan 
liggen en ze rolden een grote bal over ons. (Jayden)  

We in de voorleesweek gingen voorlezen in de sherborneklas? Mijn vriendje was eerst aan 
het wenen maar daarna hadden we een leuk boekje met een puzzel. (Olivia) 

We leuke crea’s hadden? Je kon zingen, op een computer werken, vingerpopjes maken, 
toneel spelen, stoelendans doen of schilderen. (Juliette Du.) 



 



Kerstsfeer op Kinderland 
De voorbije week verschenen er op Kinderland heel wat kerstbomen.  
Dit niet alleen in de verschillende klassen, maar ook buiten op het 
domein. Sommige werden versierd met kerstballen en lichtjes, andere 
kregen dan weer sierlijke strikjes.  
Meester Hein kon alvast rekenen op enkele bereidwillige leerlingen om 
de kerstboom buiten te versieren.  
Alvast dank aan allen! 

Herstart op maandag 9 januari! 
We vangen het tweede trimester aan op maandag 9 januari om 8.30 uur 
(een beetje vroeger aankomen is wenselijk! ;-). 
Vergeet je turn- of zwemgerief niet! 
Voor 8 peutertjes wordt het meteen hun eerste schooldag. Weet dat zij 
méér dan welkom zijn op Kinderland. 

Belangrijk bericht voor de ouders van L6 
Aangezien er voor volgend schooljaar voor het eerst met 
‘aanmeldingen’ zal gewerkt worden om te kunnen inschrijven 
in het 1e jaar (zowel A en B) van het secundair onderwijs in 
Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem (alle netten), zien de 
secundaire scholen zich genoodzaakt om de infodagen wat te 
vervroegen; zodat de ouders over de nodige info beschikken 
tegen dat de aanmeldingsperiode (vanaf 27 maart 2023) start. 
Wens je als ouders jouw gegevens door te geven, om zo info 
vanuit Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem te ontvangen, 
scan dan snel de bijgaande QR-code en vul de gegevens in. 
 
Net zoals de voorbije jaren, komt er vanuit de 
scholengemeenschap Groeninge terug een infokaart met gegevens i.v.m. de opendeurdagen 
van al de scholen van onze scholengemeenschap, voor de leerlingen van het 6e leerjaar (en 
geïnteresseerde leerlingen uit het 5e leerjaar). Hierop zal ook de info komen over hoe ouders 
zullen kunnen aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode (die zal lopen van 27 maart t.e.m. 
21 april 2023), voor de scholen in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem, die met alle 
netten samen via één aanmeldingssysteem zullen werken. 

Zin in nog een rebus?                         (door Elodie en Claire uit L6b) 



Zie ginds komt de...combi ;-) 
Dankzij de medewerking van de politie mochten we op vrijdag 2 december de Sint en zijn 
Pieten verwellkomen op Kinderland! Wat waren de vele Kinderlanders blij!  
De leerlingen van L4, L5 en L6 genoten na hun aankomst van een Sintontbijt. De kleuters  
kregen bezoek van de Sint en zijn Pieten in hun klas. De leerlingen van L1, L2 en L3 brachten 
een bezoekje aan de Sint en zijn Pieten in de polyvalente zaal.  
En of ze allen genoten van deze fijne dag! 



 



Kangoeroewedstrijd 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw de kangoeroewedstrijd voor de leerlingen 
van het lager. Dit is een reken-, denk– en puzzelwedstrijd waaraan je kan deelnemen en 
leuke prijzen mee kan winnen. Wil je meedoen? Vul dan vliegensvlug het strookje in en geef 
het volgende week aan jouw juf of meester. 

De lessen W.O. in het 5de 
leerjaar 

Tijdens de W.O. lessen leerden 
de leerlingen van het 5de 
leerjaar heel wat bij over WO I. 
Ze brachten heel veel 
verschillende voorwerpen mee 
uit de periode van de eerste 
wereldoorlog die ze even 
mochten uitlenen van hun (over)
grootouders.  

Wie heeft er nog zin in een rebus? door Grégory en Omèr (L6b) 
 



 

 

 

 

 

 



Saint Christophe 
AFHAALMENU  

Kerst & Nieuw         
                                                     

              °Velouté v grondwitlof ‘mémé Gabriëlle’                                                                                      
°Geroosterd hertenkalf, ansjovis, sumac,  Pecorino, roze pepers, Postelein  

                                                                      (TO SHARE) 
Pré-starter                                                                                                                     

° Terrine v Foie gras, rode biet/Spaanse ui, campagne brood/gedroogde vruchten                                               
(onze klassieker !!) 

 

Gebakken Sint-Jakobsnootjes ‘Dieppe’, ‘verloren groenten’ ..                                                                                                     
‘Rattes du Touquet’, champagnesaus 

 

½ Europese kreeft gegratineerd..,                                                                                            
Fettucini, courgette, tomaten/dragonboter, Za’Atar 

                                                                                                                             
Büche                                                                                                                        

chocolade/framboos, ‘Cérises Griottes’’                                                                                      
In samenwerking met patissier Dimitri Vandeweghe 

 

              Menu 2 amuses, voorgerecht, hoofdgerecht & dessert € 55 pp                                                     
Menu 2 amuses, Pré-starter, voorgerecht, hoofdgerecht & dessert  € 65 pp 

 

Extra Bites;                                                                                                                 
°’Croque Monsieur’/Fazant                                                                                                    

°Gefruite risotto v truffel & eekhoorntjesbrood                                                                              
(+ € 10)                                              

IPV ½ Kreeft .., Hazenrug, garnituren, pepersaus, crispy aardappel                                                           
(DIT WEL VOOR HET GANSE GEZELSCHAP !!!) (+ € 15pp)  

 

KIDSMENU 
Krokante kaasballetjes met tartaarsausje 

WAP                                                                                                                          
Worst (nonkel Boucher) met Appelmoes (eigen moestuin) en Patatten (puree) 

‘Boule de Berlin’ 
€ 25 

 
GEEN LEEGOED, 1 FOODBOX + DE NODIGE UITLEG 

       

056/200 337 of info@stchristophe.be 
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UITVERKOOP TOONZAALKEUKENS: 
 

VRIJBLIJVEND WELKOM VOOR INFO! 

toonzaal: 
Torkonjestraat 15 
8510 MARKE 

nieuwe toonzaal (begin 2023): 
Torkonjestraat 19 
8510 MARKE 

maandag - vrijdag: 10u-12u  13.30u-17.30u  
zaterdag:   op afspraak  

Volg ons op  
 


