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vrijdag 26 februari 2021

Nieuwsbrief aan onze ouders
Volgende week is het reeds maart en komt de lente in zicht. We zijn hier blij mee want dit betekent dat we
activiteiten indien nodig al eens buiten kunnen laten doorgaan. De risico’s voor corona worden zo verder
beperkt en dat is een goede zaak.

Jeugdboekenmaand
Maart is de jeugdboekenmaand en ook op onze school zetten we deze maand lezen en boeken extra in
de kijker. Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘Lezen is een feest’.
‘Samen feesten’ zal nog niet mogen omwille van corona maar we zitten daarom niet stil en werkten enkele
initiatieven uit om ons leesbeleid en het belang van boeken nog te versterken.
In de vroegere sterrenklas zijn we een heuse schoolbibliotheek aan het uitbouwen voor groot en klein.
We maken er een heel fijne plek van waar niet alleen kan gelezen worden maar waar de klassen ook
boeken kunnen uitlenen. Momenteel telt onze bib een 400-tal boeken maar dit aantal moet nog aanzienlijk
groeien.
Uiteraard blijven we ook samenwerken met de gemeentelijke bibliotheek om ons boekenaanbod regelmatig
te vernieuwen in de klassen.
Alle acties die we nog kunnen doen dit schooljaar zullen dan ook in het teken staan van de verdere
uitbouw van onze schoolbib met kwalitatieve jeugd- en kinderboeken. Onze pannenkoekenactie bij
het begin van het schooljaar moesten we helaas annuleren. Hopelijk kan het schoolfeest wel doorgaan.
Indien nodig verschuiven we het naar het einde van het schooljaar.
In de kleuterklassen wordt sterk ingezet op voorlezen. We vinden het belangrijk dat onze kleuters ook
met boeken leren omgaan. De kleuterjuffen kregen hierover ook bijscholing.
In de lagere school biedt onze nieuwe taalmethode zeer goede handvatten om met functionele en
boeiende teksten uit jeugdboeken aan de slag te gaan. De leerlingen zijn nu meer gemotiveerd omdat
de teksten uit echte boeken komen die ze dan kunnen lezen. In een eerste fase willen we al deze
leesboeken zeker in onze schoolcollectie opnemen. Deze teksten zijn zowel verhalende als informerende
teksten en we voelen nu al dat onze leerlingen ook het begrijpen van de teksten beter onder de knie
krijgen. Ook de leerkrachten van de lagere school volgden hierover actuele nascholing.
Naast de lopende leesinitiatieven voeren we vanaf maart ook het kwartierlezen in.
Kwartierlezen wil zeggen dat alle leerlingen van de lagere school twee of drie keer per week effectief een
kwartier in stilte lezen in een boek van hun keuze. Vooral plezier vinden in het lezen van een boek is hier
de bedoeling. Bij het kiezen van een boek leren we de kinderen de vijfvingerregel toepassen om tot een
goede keuze te komen.
Twee jeugdauteurs, Do Van Ranst en Patricia David, kwamen in het 6de en 4de leerjaar een lezing geven
waarbij ze de leerlingen warm maakten voor hun boeken. Dit initiatief samen met de gemeentelijk bib kon
gelukkig nog coronaproof doorgaan.
De andere bib-bezoeken, ook deze aan de nieuwe bibliotheek in Aalter werden helaas nog geschrapt.
Vorig jaar deden we een boekeninzameling. Dank aan allen die toen reeds boeken voor de schoolbib
meebrachten. Om onze boekencollectie op school verder aan te vullen, zijn we ook nu nog steeds op zoek
naar kinder- en jeugdboeken die nog goed bruikbaar zijn. Misschien heb je wel boeken staan waarvoor
de kinderen te groot geworden zijn om deze nog te lezen. Je kan er de school goed mee helpen.
Je mag deze boeken meegeven aan de kinderen of afgeven op het secretariaat of bij de directie.
We zullen deze oproep via onze website ook richten aan gezinnen met kinderen die reeds in het
middelbaar zitten.
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Broederlijk Delen
Na de krokusvakantie is de vasten gestart. Gedurende deze vastenperiode wordt er in de klassen van de
lagere school aandacht besteed aan de campagne van Broederlijk Delen.
Dit jaar is het thema: “Delen is broodnodig” . Het thema neemt de kinderen mee naar Congo waar we
‘Christopher’ volgen een jongen van 12 jaar. Wat is voor hem broodnodig?
De rode draad door alle verhalen en avonturen is dat delen met elkaar en de krachten bundelen een groot
verschil kunnen maken, hier en in het Zuiden.
De kinderen van de lagere school tonen hun solidariteit en houden daarom op donderdag 18 maart een
sober maal. De prijs voor deelname is €3. We hopen dat alle kinderen solidair zijn deze dag en mee
aanschuiven voor een maaltijd met brood en verse soep. Gelieve de bijdrage cash mee te geven aan de
kinderen (+ een tas om soep te drinken en een keukenhanddoek om op de lessenaar te leggen).

Turnuren
Juf Nele is momenteel in zwangerschapsverlof. Haar taak als leermeester wordt van maandag tot
donderdag overgenomen door Mr Jethro De Zutter tot het einde van het schooljaar.
Onderstaand turnrooster wordt daarbij gevolgd. De kinderen hebben deze dagen best sportieve kledij aan.
De kleedkamers mogen omwille van corona voorlopig nog niet gebruikt worden om van kledij te wisselen in
de lagere school.
LICHAMELIJKE OPVOEDING en KLEUTERTURNEN (na de krokusvakantie)
Van … Mr Jethro
tot
Juf Katrien

Mr Jethro

Mr Jethro

Mr Jethro

Juf Katrien

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

8.45 –
9.35

Sterrenklas
K2 + K1

4A

Vlinderklas
K1+ P

3A

Uilenklas
K3+K2

9.35 –
10.25

Zonneklas
K1 + P

4B

Zonneklas
K1 + P

3B

Kikkerklas
K3+K2

10.4O Vlinderklas
– 11.30 K1 + P

3de of 6de

Bloemenklas
K2 + K1

4A of 4B

Sterrenklas
K2+K1

11.30 – 2B
11.55

2A

5

13.15 - Kikkerklas
14.05 K3+K2

1A

2A

6A

1B

2B

6B

5

1A
1B

14.05 – Uilenklas
14.55 K3+K2

15.10 – Bloemenklas
16.00 K2+K1
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Varia:
•

Rapporten in de lagere school
Voor de paasvakantie zijn er rapporten in de lagere school. Omtrent de oudercontacten in deze
periode zullen we jullie nog informeren. Momenteel zijn alleen digitale oudercontacten toegelaten.

•

Data info- en opendeurmomenten voor nieuwe peuters
De ouders van de kindjes die na de paasvakantie mogen starten, zullen persoonlijk uitgenodigd
worden voor een afspraak op maat zodat alles veilig kan verlopen en de nieuwe kindjes zeker
een goede start krijgen. We houden jullie op de hoogte als de gezamenlijke opendeurdag van
maandag 29 maart 2021 kan doorgaan.
Aan de ouders met een kindje geboren in 2019 vragen we om deze kindjes zoveel mogelijk reeds
in te schrijven zodat we zicht krijgen op het aantal nieuwe peuters voor het schooljaar 2021-2022.
Je kan hiervoor een persoonlijke afspraak maken met de school.

•

Mondmaskers in 5de en 6de lj

•

Rages – ‘POP IT’

In het 5de en 6de lj behouden we het dragen van een mondmasker in de klas (en op de bus) tot aan
de paasvakantie. Indien de school vroeger kan overschakelen naar code geel, zullen we dit
uiteraard aanpassen.

In het schoolreglement staat duidelijk dat rages op onze school niet toegelaten zijn.
Momenteel brengen verschillende kinderen ‘POP IT’s’ mee naar school.
Dit wordt niet toegelaten.

•

Fiscale attesten middagtoezicht 2020
De kinderen brengen de komende week de fiscale attesten mee voor de aangerekende
middagopvang in 2020. Je hebt dit attest nodig om je belastingaangifte in te vullen.

Data om te onthouden:
o

Donderdag 25 februari: 4de lj: auteurslezing door Patricia David
Dit wordt volledig op een coronaveilige manier gebracht.

o
o

Dinsdag 9 maart: medisch onderzoek K1
Donderdag 11 maart: vervolg medisch onderzoek K1 indien nodig.

o

Vrijdag 12 maart:
o Workshops van Fostplus per klas in 1ste en 2de lj
rond ‘Omgaan met afval’→ ‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’
o

Nationale pyjamadag: de kinderen van de lagere school mogen die dag in pyjama naar
school komen. Op deze dag hebben we aandacht en zijn we solidair met de kinderen die
omwille van ziekte niet naar school kunnen. (i.s.m. Bednet)

o

Maandag 15 maart: Tweede facultatieve verlofdag →

o

Donderdag 18 maart: Sober maal t.v.v. Broederlijk Delen in de lagere school.
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o

Vrijdag 2 april: Zwerfvuilactie met de ganse school. Meer info volgt later.
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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