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Beste ouders en beste kinderen
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We kijken uit naar een zalige paasvakantie!
Weet je wat mij zo is opgevallen de vorige maanden?
Dat wij allen zo goed ons best hebben gedaan om veilig naar school te komen.
De werkgroep Verkeer organiseerde weer een leuke fluo-actie waarbij
elke klas een mooie spandoek maakte.
Onze kleuters beleefden plezier in de fluo-modeshow.
Iedereen kreeg nadien een leuke beloning om de actie af te sluiten!
Dank aan alle ouders voor de reacties op onze oproep voor het project Route 2 School;
zo krijgen we kortelings een overzicht van alle knelpunten om onze schoolomgeving in de
toekomst nog veiliger te kunnen maken!
We blijven oefenen in veilig ‘stappen en trappen’.
Dankzij de hulp van onze lokale politie oefenden wij al veel samen met hen op onze school
en zelfs op de openbare weg!
Onze leerlingen van het 6de leerjaar bereidden zich al volop voor
op de overgang naar het secundair onderwijs;
de doe-dagen in de verschillende scholen lieten heel wat positieve ervaringen na.
De studiekeuze was dan ook de laatste weken een belangrijk onderwerp in het aanbod.
Het preventieproject ‘Als kleine kinderen groot worden’ werd leerrijk ervaren
zowel voor ouders als voor onze leerlingen!
Onze leerlingenraad brengt telkens mooie ideeën om het leren en spelen op onze school
aangenaam te houden voor iedereen. De leden vergaderen elke maand samen met de
juffen van deze werkgroep om hun stem te laten horen,
ideeën van klasgenootjes te brengen, …
Fijn om vast te stellen dat zij hun taken zo plichtsbewust uitvoeren !
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Het 6 de leerjaar B participeerde onlangs aan de Europaweek in de Warande,
een initiatief in samenwerking met de provincie.
Onze leerlingen kropen voor even in de huid van Europese ministers.
Ze brachten hun stem uit over de opvang van vluchtelingen in de Europese Unie.
Wij vierden samen met onze Mon, de poetser, het carnavalsfeest,
de laatste dag dat hij op onze school was om te gaan genieten van zijn pensioen !
Ook Ria, onze middagmoeder, hebben wij voor haar pensioen graag in de bloemetjes
gezet, dankbaar voor haar inzet en de zorg voor onze kinderen !
Onze gedichten-dag was echt wel de topper ! Wat een originele gedichten verschenen er
op de ramen voor de voorbijgangers ! De beloning voor de kinderen van de verschillende
leerjaren, die een mooi gedicht schreven, was een fijne verrassing!
Ook lieten we ons inspireren door de auteurs die op bezoek kwamen op onze school
en de activiteiten van de bib waren erg boeiend om onze leeskriebels
weer naar boven te halen.
Bewegen en genieten van de natuur …
Extra bewegingsmomenten zorgen ervoor, zowel voor onze kleuters
als de kinderen van de LS, dat we goed kunnen blijven leren en werken.
Tijdens de week van de Polderklassen waren beweging, exploratie, team-building
in de klasgroep voor onze vijfde en zesde leerjaren leuke belevenissen.
We werkten onlangs nog graag mee aan een propere gemeente;
de zwerfvuilactie motiveerde ons om hiermee bewust aan de slag te gaan.
De werkgroep Mondiale Vorming wil graag nog alle ouders en kinderen bedanken voor
de deelname aan ons project rond Broederlijk Delen met de koffiestop.
Binnenkort gaan wij wandelen voor een project in Zuid-Afrika;
de organisatie BEAD wil van de opbrengst van deze sponsortocht blijven
inzetten op duurzaam onderwijs in het kleuterschooltje, dat zij daar hebben opgericht.
Als team blijven wij meedenken hoe wij onze kinderen vaardig kunnen maken
in onze snel ontwikkelende maatschappij van de 21ste eeuw.
Fijn om te zien hoe wij de ICT-vaardigheden al onder de knie hebben,
van de uiltjes in de kleuterschool tot onze leerlingen in het 6de leerjaar.
We blijven nadenken over het aanbod van onze zorg aan onze kinderen.
Onze juffen en meesters zien de co-teaching (samen onderwijzen binnen één klas)
als een belangrijke hefboom om tegemoet te komen
aan de diverse noden van onze kinderen.
De mooie herinneringen aan ons grootouderfeest brengen ons naar het 3de trimester;
de bonte beestenboel zal te zien zijn op ons schoolfeest op 26 mei.
Iedereen zeker welkom !
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Bij het delen van al deze ervaringen wil ik iedereen bedanken voor alle inzet
op onze school; om het voor onze kinderen zo aangenaam en leerrijk te maken.
Ook dank aan het oudercomité voor alle activiteiten
die zij organiseren en mee ondersteunen.
Nu het lentezonnetje gaat verschijnen, zijn ook de werken op onze school
aan de speelplaats weer gestart.
We kijken uit naar alle nieuwe uitdagingen in het 3de trimester!
Eerst nu nog genieten van een leuke vakantie! Ook wens ik jullie een zalig paasfeest toe !

Juf Inge

De kalender kan u bekijken op de schoolwebsite via het (blauwe) menu bovenaan
of door te klikken op deze tekst …
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