NIEUWSBRIEF december 2019

Allen welkom tijdens onze kerstviering (lager) op 20 december om
13.30u in de kerk.

Onderwijs op maat
Herstelgericht aan de slag
Vanuit ons opvoedingsproject hechten wij naast de leerstof ook veel belang
aan attitude en vaardigheden, ook sociale vaardigheden. Het is belangrijk
dat kinderen zich correct weerbaar leren opstellen met respect voor elkaar.
Zo gaan wij bij ruzies herstelgericht aan de slag. We praten met alle partijen
en komen samen tot een inzicht in de situatie, we leren gevoelens van
anderen begrijpen, zoeken samen naar een oplossing die voor iedereen
aanvaardbaar is en maken vooral afspraken voor de toekomst.
Niet alle kinderen zijn even mondig of openhartig om over ruzies te praten.
We ontwierpen een sorrystrip waarbij de kinderen ook hun deel van het
verhaal kunnen doen via tekenen.
Leren uit onze fouten. Dat is ons doel. Dat doen we toch ook bij rekenen,
lezen en schrijven?

Binnenkort komt er een houten huisje (piramide) op onze speelplaats. Dit is
geen speelhuisje maar een rustig plekje voor kinderen die even een
afkoelmomentje nodig hebben. Het is geen strafhoekje wel een plek om
even tot rust te komen na een emotioneel moment, een veilige plek waar
emoties kunnen bekoelen voor we in gesprek kunnen gaan met elkaar.
De leerlingenraad gaat op zoek naar een passende naam.
Lezen
Misschien bracht Sint uw kind ook wel een mooi boek? Lezen is heel
belangrijk! Een gezellig momentje samen voor het slapen gaan… we raden
het alle ouders rijkelijk aan.
Wij lezen ook vaak op school.
Zo is er 2x per week niveaulezen voor klassen 2 t.e.m. 4. Ook de snelle lezers
van klas 1 nemen hieraan deel na overleg met het zorgteam.
Binnenkort staat ook een bezoek aan onze schoolbib en de bib in Nazareth
op het programma. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen een
rondleiding. In het rapport staat het leesniveau van uw kind. In de bib kan je
boekjes op niveau terugvinden. Ook op Bingel kan uw kind lezen op maat.

Sportactieve school
Kleuterzwemmen
Op 18 december is het zover. De kleuters van de Uiltjesklas starten met
watergewenning in Palaestra te Deinze. Dank je wel aan alle welwillende
ouders en grootouders die meegaan om alles vlot te laten verlopen.

Familiale sfeer
Oudercontact
Deze maand gaan de ouderpraatjes door voor onze kleuterschool. Wij praten graag
over het welbevinden van uw kleuter en over hun persoonlijke ontwikkeling en
groeikansen. We luisteren ook graag naar uw vragen en mogelijke zorgen.

Activiteiten in het woonzorgcentrum
Er staat heel wat op het programma tijdens deze hartverwarmende wintermaand:
•
•
•

De Zwarte Pietjes van klas 5 geven een muzische show bij onze buren.
Klas 4 gaat Nieuwjaarsbrieven schrijven onder het toekijkend oog van onze
buren die graag een handje helpen bij de moeilijke spellingswoorden.
De kleuters gaan kerstliedjes zingen en oefenen hun nieuwjaarsbrief.

Wenmoment
Op 19 december komen de nieuwe peuters wennen in de Julesklas. Wij hebben nog
enkele plaatsjes vrij in de Julesklas. Zijn er nog mensen in uw buurt die nog een
warme en toffe school zoeken? Wij geven graag een rondleiding op maat.

Toffe projecten
Jaarthema:
Voor het volgende rapport leggen we extra aandacht op de waarde:
‘elkaar op handen dragen’
•
•
•

•

Mijn vrienden kunnen op mij rekenen: ik ben te vertrouwen.
Ik kan anderen een pluim geven.
Ik durf op een positieve manier op te komen voor mijn vrienden.
Ik breek kinderen niet af. Ik lach kinderen niet uit.

Tijdens de maand december zorgen we voor een warme kerstwens in de kerstsok
van een schoolgenoot.
We pakken het ook ludiek aan en dragen onze juf of meester letterlijk op handen…
volg de website voor onze avonturen.

Sint op bezoek
Ons schoentje staat al klaar!
Donderdag is het zover. Dan
rijden Sint en zijn Pieten ons
schooltje niet zomaar stilletjes
voorbij.
Spannend! Allen welkom voor
de blijde intrede om 8.55u en
voor een babbeltje in het
praatcafé van de ouderraad.

De warmste week
De warmste week opent onze harten voor de minder bedeelden van onze
gemeente.
Onze leerlingen bundelden hun krachten om knutselwerkjes te verkopen ten
voordele van De Kruk.
Dankzij jullie steun kunnen we volgende week vrijdag een mooie cheque
overhandigen aan De Kruk, een organisatie die de mensen uit onze gemeente die
het minder breed hebben voedselpakketten aanbieden.

Ouderraad

Wist je dat…
… de Sint in het land is!
… Hij ook dit jaar op onze school op bezoek komt?
… Zijn Zwarte Pieten hopelijk veel lekkers mee hebben?
… iedereen op donderdag 5 december om 9u welkom is in ons praatcafé in de
eetzaal?
… er de laatste tijd veel fluo te zien is rond de schoolpoort?
… dat er op wijst dat de fluoactie opnieuw een succes is?
… de spelletjes namiddagen van start zijn gegaan?
… we daar tweewekelijks enthousiaste leerlingen voor over de vloer krijgen?
… losse vrijwilligers zich nog steeds kunnen melden via het mailadres van de
ouderraad ouderraad@vbseke.be?
… de volgende vergadering van de ouderraad doorgaat op donderdag 23 januari
2020 om 20u00?
Tot dan!
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