NIEUWSBRIEF maart 2019

Lieve ouders,
Na de vakantie schijnt het zonnetje ’s morgens al vaker. De lente lonkt. Een
extra stimulans om vroeg uit de veren te kruipen.
Ideaal om op tijd op school te geraken. Heel wat ouders brengen hun
kinderen te laat naar school. Kinderen komen opgejaagd binnen, kleuters
nemen moeilijker afscheid, leerlingen missen de klasstart.
Mogen we vragen om hier een extra inspanning voor te leveren? Dit staat
met stip vermeld in ons schoolreglement. Kinderen die te laat komen, noteren
wij in het register met een ‘L’ van te laat.
Bij een uitzonderlijke situatie, springen jullie even binnen op het secretariaat
om de reden te melden waarom jullie er niet op tijd geraakten.
Fijn dat jullie hier allen rekening mee houden.

Een welgemeend complimentje voor alle ouders die er steeds op tijd zijn.

Onderwijs op maat
Whizzkids
Ons 5de leerjaar dingt naar een finaleplaatsje in Brussel op 13 maart. Meester
Chris trekt met zijn IT-breintjes June, Ophélie, Sieben en Kenzo - die door de
klasgroep verkozen werden - naar onze hoofdstad.
We wensen hen veel succes en zijn fier dat klas 5 op deze manier al doende
veel aan mediakundige ontwikkeling bijleerde.

EHBO
We vinden het belangrijk dat ook kinderen EHBO-kennis opdoen. De kinderen
van klas 5 krijgen les van een spoedverpleegkundige en zetten hun eerste
stappen in EHBO.
Doedag
Om een goede studiekeuze te kunnen maken in het secundair gaan de
leerlingen van 5 en 6 het ene jaar naar Oudenaarde, volgend jaar naar
Deinze om te proeven van verschillende studierichtingen. Een hele dag
kunnen ze lessen volgen naar hun interesses: kokerellen – ICT – Latijn – sport –
techniek - …: voor elk wat wils. We zetten samen met de kinderen en ouders
in op een doordachte keuze op maat van elk kind.
Verkeersopvoeding
Ook hoe we ons veilig in het verkeer kunnen begeven, staat op onze
lesdoelenlijst. Wie anders dan de politie kan ons hiervan een staaltje komen
bijleren?
Deze maand gaan de kinderen van het 3de en 4de leerjaar te voet de
verkeersregels verkennen, de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan met
de fiets de baan op om de schoolomgeving te verkennen.
Vergeet je fluojas en ook je helm niet als je met de fiets komt.
Kaaihoeve
De derde kleuterklas trekt naar het natuur-educatief centrum ‘De Kaaihoeve’
om als echte natuurkoningen en -innen de geheimen van moedertje natuur
te verkennen.
BoerderijonderWIJS
Deze maand staat er heel wat ‘WIJS’ op het programma.
Klas 5 en 6 gaan met de fiets naar Zevergem waar ze een multi-educatief
programma volgen:
•
•
•
•

Noten kraken met verschillende technieken
Schaalberekenen
Voedingsdriehoek
Frans liedje zingen

Zinvol leren! Daar gaan we voor.

Sportactieve school
Netbaltornooi
Op woensdagnamiddag 20/3 kampen de jongens en meisjes van L5 en L6
voor de tornooiwinst tegen de andere scholen uit de omtrek. Veel succes!
American Games
Het vijfde leerjaar gaat naar jaarlijkse gewoonte proeven van allerlei
American Games. Fun verzekerd!

Familiale sfeer
Welkom
In de Julesklas heetten we Juliette welkom.
Na de krokusvakantie krijgen we extra uren van het departement om in te
schakelen in de kleuterklassen. Juf Ruth zal deze uren invullen, voorlopig op
woensdag en later ook op vrijdag. Ze start op 18 maart.
Organisatie in de klassen
Juf Epi zal nog 2 weken langer afwezig zijn. Juf Daphne neemt de klas tot dan
over.
Juf Ragna wordt tot aan de Paasvakantie vervangen door juf Evelyne.
Juf Chloë neemt vanaf de Krokusvakantie alle eerste kleuters (geboortejaar
2015) op maandag, dinsdag en woensdag in de Nijntjesklas (om de 14 dagen
juf Ruth op woensdag). Op donderdag en vrijdag blijven de eerste kleuters in
de Julesklas of Poohklas, met ondersteuning van juf Delphine op donderdag
en vanaf Pasen juf Ruth op vrijdag.
Koffiestop
Op 29 maart nodigen we jullie allen uit voor onze gezellige koffiestop. Een
kopje koffie en een taartje tegen een eerlijke prijs. De opbrengst gaat naar
Broederlijk Delen. Jij komt toch ook? Grootouders ook welkom.

Toffe projecten
Nationale Pyjamadag: BEDNET
Wij doen terug mee! Zeker nu hier op school een klasgenootje uit het tweede
leerjaar de lessen mee kan volgen van thuis uit!
Op 15/3 komen we allemaal in pyjama naar school en zijn we solidair met alle
kinderen die langere tijd niet naar school kunnen maar toch les kunnen
krijgen via dit schitterend initiatief.
BEBAT-persmoment
Vorig schooljaar verzamelden de scholen in Nazareth-Eke batterijen. Door
jullie massale spaaractie krijgen alle scholen een picknickbank. Omdat onze
school de grootste opbrengst had, kregen we nog een extra bank en gaat
het persmoment door op onze school op maandag 18 maart in de
namiddag.
Dank je wel: SAMEN STERK!
Ronde Tafel gesprek met de traiteur
Onze traiteur vindt het belangrijk om feedback van de kinderen te krijgen
over het schoolmenu. Via een rondetafelgesprek mochten enkele kinderen
van klas 5 hun bevindingen melden. Meteen kregen ze ook inzicht in de
voedingsdriehoek en het belang van een divers en gezond menu. Het was
een leerrijk moment. Alle kinderen van klas 5 krijgen nog dit schooljaar een les
over gezonde voeding.

Ouderraad

Wist je dat...
... het Valentijnsontbijt weer een groot succes was?
... we 620 ontbijten hebben klaargemaakt?
... we iedereen die een ontbijt heeft besteld, hartelijk willen bedanken?
... de ouderraad dit niet kon zonder helpende handen van de school en de
vele ouders die zondagmorgen ontbijten rondbrachten?
... dat de opbrengst zoals altijd terugvloeit naar de school en de kinderen?
... onze volgende vergadering op 14 maart 20u15 in de eetzaal zal
plaatsvinden?
... dat iedereen welkom is om eens te komen luisteren?
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