NIEUWSBRIEF maart 2020

Onderwijs op maat
Niveaulezen
De nieuwe niveau-leesgroepjes zijn ingedeeld. De sterkste lezers oefenen voortaan
niet meer in kleine groep maar krijgen tijdens dit moment ‘quality-time’ om
zelfstandig een boek te lezen.
Binnenkort gaan we ook naar jaarlijkse gewoonte luisteren naar auteurs die komen
voorlezen tijdens de jeugdboekenweek. Leuk!
Whizzkids
De leerlingen van klas 5 hebben het weer voor elkaar gekregen! Ze behaalden de
halve finale van de whizzkids, een interactieve quiz waarbij samenwerking, creatief
denken, inhoudelijke kennis en ICT-skills een must zijn.
Dikke proficiat! Meer nieuws volgt.
Pedagogische conferentie godsdienst
Op woensdag 11 maart is er geen school voor de kinderen. De leerkrachten wonder
ondergedompeld in het nieuwe leerplan Rooms-Katholieke godsdienst.

In dit ontwikkelveld nodigen we leerlingen uit om zich bewust te worden van hoe zij in het
leven staan en hoe zij naar zichzelf en de wereld kijken. In het bijzonder worden ze hier
uitgenodigd om stil te staan bij de diepere dimensie van het leven en hoe mensen en
zijzelf daarbij betekenis vinden en mogelijk God op het spoor komen.
Daarmee zet dit ontwikkelveld sterk in op de identiteitsgroei van leerlingen, want de
levensbeschouwelijke, religieuze en/of geloofsgroei maakt deel uit van de
identiteitsgroei.
In onze school is dialoog belangrijk. We staan ook open voor andere
geloofsovertuigingen en gaan daar met de kinderen ook mee aan de slag.
We komen hier tegemoet aan een belangrijk deel van ons opvoedingsproject:
EIGENHEID en WARMTE
“Ik kan mezelf zijn en ik word graag gezien”
•
•
•
•

Ik mag mezelf zijn.
Ik groei op in een warme en katholieke school.
Ik heb respect voor anderen en voor elk geloof.
Ik word graag gezien.

Sportactieve school
Alles met de bal
Klas 3 en 4 trekken deze maand naar de sporthal van Nazareth voor een leuke
sportvoormiddag.
Netbaltornooi
Zit je in klas 5 of 6 en wil je onze school vertegenwoordigen in het netbaltornooi voor
de scholen uit de buurt? Schrijf dan snel in bij juf Leen.
Supporters zijn welkom op woensdagnamiddag 25 maart in de sporthal van
Nazareth.

Familiale sfeer
Vakantiekampjes
Wie nog vergat in te schrijven kan er nog bij.
Er zijn nog enkele plekjes in de kleuterkampjes vrij (niet voor Frans). Voor het lager is
er nog iets meer marge.
Inschrijvingen
Binnenkort is er opendeurdag en zullen heel wat peutertjes voor volgend jaar
ingeschreven worden.
Omdat er vraag naar is, geven we graag deze info mee.
Alle kinderen geboren in 2017 (of vroeger) kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar 20192020. Vanaf 2,5 jaar mag een kleuter naar school komen en dit vanaf de vastgelegde instapdata (zie
schema op de website).
De kinderen geboren in 2018 kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar 2020-2021 vanaf 1
september 2019.
De kinderen geboren in 2019 kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar 2021-2022 vanaf 1
september 2020.

Kent u nog buren of kennissen? Laat het ons weten dan sturen wij hen graag een
uitnodiging voor onze opendeurdag.

Toffe projecten
Jaarthema
Na de krokusvakantie zetten we een nieuw aandachtspunt van ons jaarthema
"Hand in hand" in de kijker.
We gaan aan de slag met: "Handen aan je lijf hebben".
Hoe voelt het om iets te moeten doen zonder je handen of net zeer onhandig te
zijn?
En wat betekent het dan om handen aan je lijf te hebben?
We zoeken het uit in spel, verhaal en filmpjes.
Het worden opnieuw boeiende weken! Wil je er alles over te weten komen?
Volg ons fotoverslag op de website van de school!
We sparen voor ons Plan-kindje
Dit jaar sparen we samen voor Yen in Vietnam. Jullie krijgen alle info van onze
werkgroep pastoraal via een afzonderlijke brief. De school stort sowieso een
maandelijks bedrag maar alle extraatjes zijn welkom om Yen een fijne
schoolloopbaan te bezorgen. We staan er even bij stil dat dit niet voor alle kinderen
in de wereld even evident is.
We sparen SAMEN dus voor wie het minder evident is om bij te dragen, alle begrip.
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar: WE BLIJVEN SLAPEN OP SCHOOL: JOEPIE!
Het evenement van de maand voor onze kleuters uit de uiltjesklas en onze eerste
klassers.
De juffen bezorgen de kids onvergetelijke momenten!
Veel plezier!
Zeeklas koekenverkoop
Na de vakantie start de koekenverkoop van klas 5 en 6. Met de opbrengst van deze
jaarlijkse succesformule bekostigen we alle uitstappen van de zeeklas.

Ouderraad

Het valentijnsontbijt is opnieuw goed in de
smaak gevallen!
Een ongelooflijk dikke dankjewel aan alle
helpende handen en aan iedereen die een
ontbijtpakket heeft besteld.

