13 - 14 mei
Kadeekesdagen
Vrije school

VBSZ DE
REGENBOOG

Woordje van de directeur
Beste ouders,
we blikken terug op een jaar vol terrorisme, agressie en afgunst.
En toch weten en beseffen we dat het beter kan.
Als ieder voor zijn eigen deurtje veegt,
dan is de ganse straat mooi!
Vriendschap en vrede begint dicht bij ons.
Laat ons positivisme uitstralen en laten we door een andere bril naar mekaar kijken.
Hierbij schrijf ik u mijn hartelijke, oprecht gemeende Paaswensen
aan alle lieve brave en andere mensen die dit wensen.
Vergeving van fouten en schulden uit het verleden,
een nieuw hoopvol begin startend vanaf heden.
Ik wens u een schone propere lei
met geluk en Gods zegen er nog bij.
Een nieuwe lente, een nieuw seizoen
in navolging van de natuur een herboren leven,
een superstart en dan opnieuw alles geven.
Zoals de jonge verse blaadjes op de bomen
zoals de paaskuikentjes uit de paaseieren komen.
Zoals de paaslammetjes huppelen in de wei,
iedereen vrolijk gelukkig voldaan en blij.
Met nieuwe hoop en vol vertrouwen
zoals de vogeltjes elk jaar opnieuw hun nesten bouwen.
Zalig vrolijk gelukkig Pasen zoals in de oude tijd.
Alles nieuw, alles vergeven, alles proper en zorgen kwijt.
Dit zijn de wensen van een eenvoudig man
die niet meer dan dit aan U Allen wensen kan.

Vriendelijke groeten
Meester Jacques

ACTIVITEITENKALENDER DERDE TRIMESTER
Maandag 24 april 2017: Lentewandeling op natuurleerpad Zingem 1ste leerjaar in
de namiddag. (13 uur tot 15 uur 30)
Onder begeleiding van een gids en de leerkracht verkennen
de leerlingen van de 1ste leerjaar een deel van het natuurleerpad.
Het is de bedoeling dat de leerlingen over 2 schooljaren heen
hetzelfde traject afleggen in de 4 seizoenen. Zo zien ze andere
planten en dieren in hun omgeving.
Dit wordt ook georganiseerd voor de andere graden
op een ander traject in het natuurleerpad.
Dinsdag 25 april 2017: Sportnamiddag peuters en 1ste kleuters op school
Woensdag 26 april 2017:
3

Zwerfvuilactie

In het kader van milieuopvoeding werken we met de
school mee aan de Zwerfvuilactie te Zingem.
Bereidwillige ouders mogen die dag gerust meehelpen.
Gelieve je naam op te geven bij meester Jacques.
Donderdag 27 april 2017: Sportvoormidddag 2de en 3de kleuterklas te Ouwegem

Donderdag 04 mei 2017: Lentewandeling op natuurleerpad Zingem klas 3 in de
namiddag. (13 uur tot 15 uur 30)

Vrijdag 05 mei 2017: Voormiddag Techniekactiviteit klas 6 in samenwerking met
de Bernardusscholen Oudenaarde

Zaterdag 06 mei 2017: Eerste
Communie (om 15 uur in de kerk)
Wegens de wet op de privacy geven we enkel nog
de namen van de kinderen op. Kaartjes kunnen
gerust via de school bezorgd worden aan de klasjuf.
Aan alle ouders en Eerste Communicantjes
van harte proficiat!
Na de mis van 15 uur worden jullie vriendelijk
uitgenodigd naar de receptie op school. Deze zal
doorgaan in de refter. Ook kindjes die een ander
feest houden zijn van harte uitgenodigd naar de
receptie!
Hier volgt een lijst van de Eerste Communicanten :
De Mets Finn
De Pauw Lukas
DeWaele Henri
Ghyselinck Robbe
Hoste Silke
Polfliet Yinthe
'T Kindt Cyriel
Tuytten Pauline
Vanderbauwhede Aurore
Lentefeest :
De Groof Ziva

Maandag 08 mei 2017 Gezondheidsopvoeding:
Hoe verzorg ik het best mijn tanden? 2de en
3de kleuterklas.

Dinsdag 09 mei 2017: Medisch onderzoek op school voor 1ste Kleuterklas
Vrijdag 12 mei 2017: Schooleigen studiedag

Kadeekesdagen
Zaterdag 13 mei 2017

NAMIDDAG:
* VLAAMSE KERMIS

* OPENKLASDAG (BENEDEN NIEUWBOUW
+ PEUTERKLAS OUD GEBOUW)
* KENNISMAKING MET NIEUWE PEUTERS
Zondag 14 mei 2017

* EETFESTIJN (BESTELLEN ZIE BRIEF

Maandag 15 mei 2017: Toneel 3de kleuterklas en 1ste leerjaar: De
oude hoedenmaker in samenwerking met Creakindo en de Bib

Dinsdag 16 mei 2017: Start verkeersweken in samenwerking met plaatselijke
politie.

Op dinsdag 16 mei 2017: De politie op bezoek in de klas: 2de
graad. (les) (voormiddag)
Op stap met de politie in de schoolomgeving: 1ste graad.
(namiddag)
Op woensdag 17 mei 2017 : Kleuters in de politiecombi.
Die dagen organiseren we op school in samenwerking met de
plaatselijke politie lesmomenten.
Wanneer je vaak op de openbare weg bent, wordt er verwacht dat je
het verkeersreglement kent. Daarom komt de politie op bezoek in
onze school.
Dinsdag 16 mei 2017: Medisch onderzoek in centrum voor 2de Kleuterklas

Vrijdag 19 mei 2017: MDO alle klassen

Vrijdag 19 mei 2017: Toneel peuters, 1ste en 2de kleuterklas:
"Hennie de heks" samenwerking met Creakindo en de Bib

Zaterdag 20 mei 2017: Vormsel
Wegens de wet op de privacy geven we enkel nog
de namen van de kinderen op. Kaartjes kunnen
gerust via de school bezorgd worden aan de klasjuf.
Vormelingen en naaste familieleden worden
vriendelijk uitgenodigd naar de receptie op
school (in de refter) ter gelegenheid van hun Vormsel.
Er wordt aan de leerlingen een kleine attentie
aangeboden.
Proficiat aan alle vormelingen!

Kinderen die hun lentefeest vieren worden ook van harte uitgenodigd met hun ouders naar de
receptie.
Hier volgt een lijst met de toekomstige vormelingen :
Beke Sébastien
Buckens Michiel
Decaboter Wesley
De Maerteleire Mathias
De Raedt Matthiz
De Roek Pieter
Maes Elias
'T Kindt Clemence
Vanhouteghem Bo
Wallaert Mathis
Volgende kinderen houden een lentefeest :
De Meyer Fran
Hoeckman Beau
Moerman Tuur
Ottevaere Lena
Rogier Lies
Dinsdag 23 mei 2017: Leerlingenraad

Geregeld zitten leerlingen met de directeur rond de tafel
om inspraak te hebben rond bepaalde onderwerpen
(veiligheid, afvalpreventie, afspraken, …)
Op onze school hebben de leerlingen ook iets te zeggen!

Dinsdag 23 mei 2017: Bezoek Gravensteen: 3de kleuterklas

De derde kleuterklas brengt een historisch
bezoekje aan het Gravensteen te Gent.
De kleuters maken er kennis met het doen
en laten van de ridders en de jonkvrouwen uit
de Middeleeuwen.
Op een speelse en leuke manier leren de
kinderen graven in het verleden.

Maandag 29 mei 2017: Lentewandeling op natuurleerpad Zingem klas 5 in de
namiddag. (13 uur tot 15 uur 30)
Maandag 29 mei 2017: Toneel 2de en 3de leerjaar: "Vrolijk veilig "
in samenwerking met Creakindo en de Bib
Vrijdag 02 juni 2017: MDO

Begin juni 2017: Afname Contrabastesten CLB:
3e kleuterklas

Vrijdag 09 juni 2017: Toneel 4de en 5de leerjaar: "Anne Frank"
in samenwerking met Creakindo en de Bib

Dinsdag 13 juni 2017: Dodehoekspiegel voor klassen 3, 4, 5 en 6

Half juni 2017: Interdiocesane proeven klas 6

Later meer info hierover.

Maandag 19 juni 2017 Bezoek aan de Kaaihoeve voor de 3de kleuterklas

Dinsdag 20 juni 2017 Bezoek aan de Kaaihoeve voor de 2de kleuterklas

Vrijdag 23 juni 2017 MDO: Multidisciplinair overleg: 3de kleuterklas en andere
klassen.

Maandag 26 juni 2017 Bezoek aan de Kaaihoeve voor de 1ste kleuterklas

Maandag 26 juni 2017: Fietstocht 3de graad
met alle Zingemse scholen dwars door
Zingem in samenwerking met Creakindo

Maandag 27 juni 2017: Afscheid klas 6 om 19 uur 30 + receptie
als bedanking voor de medewerkers van de school om 20 uur

Woensdag 28 juni 2017: Doe –aan- sportbeurs voor klas 6
De Doe-aan-sportbeurs gebeurt in samenwerking met de sportfederaties. De leerlingen kunnen
kennis maken met een 70-tal verschillende (traditionele en lifetime-) sporttakken. Ze kiezen uit
dit aanbod de sporten die hun voorkeur wegdragen. Aan elke stand kan er gedurende een 10 à
15-tal minuten geoefend worden. De verschillende disciplines worden 'in spelvorm'
aangeboden

Donderdag 29 juni 2017: Schoolreis kleuters: Binnenspeelplaats in Deinze (later
meer info)

Donderdag 29 juni 2017: Schoolreis klassen 1, 2 en 3: Boudewijnpark
We voorzien in de voormiddag voor alle klassen iets educatiefs en in de namiddag ontspanning
in het pretpark!
Later meer info hierover via brief.
Donderdag 29 juni 2017: Schoolreis klassen 4, 5 en 6 : Adventureparcours te
Oudenaarde

Vrijdag 30 juni 2017:
Van 8: 40 - 11: 50: Afsluiten schooljaar per klas en
rapporten uitdelen door directie
's Middags rijdt de schoolbus! Er is opvang voorzien tot
13 uur
Oudercontact: In de loop van de laatste schoolweek en
niet op vrijdag 30 juni!

ALLERLEIRUBRIEK
* RAPPORTEN DERDE TRIMESTER
- Vrijdag 02 juni 2017: Pinksterrapport
- Vrijdag 30 juni 2017: Zomerrapport + syntheserapport
* VERLOFDAGEN DERDE TRIMESTER
- Maandag 01 mei 2017: Verlofdag
- Vrijdag 12 mei 2017: Pedagogische studiedag
- Donderdag 25 mei 2017 : O.L.H.Hemelvaart
- Vrijdag 26 mei 2017: Verlenging Hemelvaartweekend
- Maandag 05 juni 2017: Pinkstermaandag
- Vrijdag 30 juni 2017: Lessen eindigen om 11: 50
- Zaterdag 01juli 2017 – donderdag 31 augustus 2017: Zomervakantie

WIST JE DATJESRUBRIEK
* Wist je dat talenten van kinderen van jongs af aan opgevolgd en gestimuleerd worden.
* Wist je dat de opbrengst van het schoolfeest gespendeerd wordt aan nieuw
sportmateriaal!
* Wist je dat de ROMMELMARKT doorgaat op zondag 20 augustus 2017.
* Wist je dat het oudercomité op zaterdag 13 mei de speelplaats zal omtoveren in een
echte Vlaamse kermis.
* Wist je dat jullie kinderen gratis kunnen deelnemen aan de attracties.
* Wist je dat de koffiestop en het sober maal € 514 opgebracht heeft voor het schooltje
in TOGO.
* Wist je dat de infoavond voor de peuters een groot succes was!

Wedstrijd:

Naam:

klas:

Kleurplaat bezorgen voor 5 mei aan meester Jacques

