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Hey pedagoogjes in spe! 

 

Zijn jullie braaf geweest? In de week van 2 december komt Sinterklaas

langs en daar heeft het krico-team enormmmmm veel zin in (wij zijn

namelijk altijd braaf dus mandarijnen fretten gegarandeerd)! 

 

Verder is dit de laatste Emiel voor de examens dus willen wij jullie

allemaal heeeeel veeeeel succes wensen, YOU CAN DO THIS!  Nog 1

laatste dingske: neem soms een breakie, mental health is belangrijk

dwappies. Ga een wandelingetje maken, ga is wa shoppen, kijk een

debiele romcom en dan wordt alles effe beter!

 

 

Dikke zoenies van Pamela en Aafske

Woordje van de krico



Kerstfdag

CantusFOPP

Doopcantus

NOVEMBER  2019

Volleybal 
 IFB

 
December

Kerstmis

oudjaar

Start Blok

Sinterklaas
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Throwback  November

2 cantussen Pancakes

Pedacafé Plantenverkoop



De warmste week is een initiatief dat iedereen ondertussen wel
kent. Warme mensen, warme acties, alles voor het goede doel. 
Na te horen te krijgen dat een van onze mede-studenten de
diagnose van MS had gekregen, wilde ik zo graag een actie doen
om een hart onder de riem te steken.
 
THE AFTERMATH
- Alle 500 plantjes verkocht
- meer dan 700€ integraal voor de MS Liga
 
Een dikke merci aan iedereen die plantjes bij ons hebben
gekocht. Het was echt geweldig om te zien hoeveel van jullie
het goede doel wilde steunen.
 
Langs deze weg wil ik elke student die een diagnose heeft
gekregen, elke student die moeilijkheden ervaart op eender
welk vlak laten weten dat ze niet worden vergeten. 
 
Veel liefs,
Klara
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Plantenverkoop
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Plantenverkoop
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Ingrediënten (6 personen)
1 citroen
1 sinaasappel
1 kaneelstokje
1 liter rode wijn

Snijd de citroen en sinaasappel in partjes, en breek het
kaneelstokje door midden. Giet de wijn in een ruime pan.
Voeg de partjes, de kruidnagels en de kaneelstokjes bij de
wijn. 
Verwarm het mengsel zachtjes (niet laten koken, want dan
verdampt de alcohol).
Laat de smaken minimaal 15 min. in de wijn trekken. Zeef de
glüwein en roer er suiker naar smaak door.

 
1.

2.

3.
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Glühwein recept



1) Stockholm
Wie dol is op sneeuw en verzekerd wil zijn van winterse
neerslag, trekt best richting het Hoge Noorden. De Kerstmarkt
van Stockholm ligt steevast onder een dik pak krakend verse
sneeuw, net zoals in de kerstfilms die we momenteel aan het
bingewatchen zijn.
 
 
 
 
 
2) Keulen
Keulen is mischien wel de beroemdste kerstmarkt van Europa,
en met reden. Bij de vele kraampjes vind je niet alleen heel wat
winters lekkers - bradwürst! Reibekuchen! Gluhwein! -  maar
ook de leukste kerstgeschenkjes voor de thuisblijvers.
Bovendien is de hele stad ondergedompeld in die magische
kerstsfeer.
 
 
 

DECEMBER  2019

De 5 leukste kerstmarken in binnen- &
buitenland



3) Brugge
Brugge, die scone... en al helemaal tijdens de kerstperiode.
Geen mooier kerstdecor dan de peperkoeken gevels op de
Grote Markt. Waag er enkele pasjes op de schaatspiste voor je je
tegoed doet aan enkele glaasjes jenever.
 
 
 
 
 
4) München
Degelijke Duitse gezelligheid met smakelijke Bratwurst en
kruidige cider, meer moet dat soms niet zijn. En in München is
er aan beide geen gebrek. Bovendien vind je er heel wat
typische houten kerstfiguurtjes die het
perfecte kerstcadeautje vormen.
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De 10 leukste kerstmarken in binnen- &
buitenland



5) Leuven
Home sweet home, onze studentenstad Leuven! De kerstmarkt
van Leuven is één van de oudste kerstmarkten van België. Dit
kan je merken aan de prachtige authentieke sfeer die de
kerstmarkt uitademt, vooral door zijn unieke streekproducten
en traditionele lekkernijen. Op de kerstmarkt van Leuven komt
iedereen samen genieten van de gezelligheid.
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De 10 leukste kerstmarken in binnen- &
buitenland
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