Kadeekesfeesten op
zaterdag 18 en
zondag 19 mei 2019

VBSZ DE
REGENBOOG

Woordje van de directeur

Vriendelijke groeten
Meester Jacques

ACTIVITEITENKALENDER DERDE TRIMESTER
Woensdag 24 april 2019:

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.
Maandag 29 april 2019: Voormiddag Techniekactiviteit klas 5 en 6 in
samenwerking met de Bernardusscholen Oudenaarde

Maandag 29 april 2019: 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.

Zaterdag 4 mei 2019: Eerste
Communie (om 14 uur 30)

Aan alle ouders en Eerste Communicantjes
van harte proficiat!
Na de mis worden jullie om 15: 45 vriendelijk
uitgenodigd naar de receptie van de school die zal
doorgaan in zaal Volkskring. Ook kinderen die een
ander feest houden zijn van harte uitgenodigd!

Wegens de wet op de privacy vermelden we enkel de namen van kinderen die hun
communie doen of een lentefeest houden.
Naam
Buysse Anou
Carrette Manon
Deketele Noah
Delvoy Julot
De Mezure Sem
Depaepe Lena
Flores-Van De Velde Remco
Lapage Marthe
Michiels Nyah
Remue Axelle
Remue Marie
Vroman Merckx Berend

1ste Communie
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lentefeest

x

Maandag 06 mei 2019: Lentewandeling op natuurleerpad Zingem klas 3 in de
voormiddag

Dinsdag 14 mei 2019: 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.
Dit jaar is ook Pierke Pierlala van de partij.

Kadeekesdagen
Zaterdag 18 mei 2019
NAMIDDAG:
* VLAAMSE KERMIS

* OPENKLASDAG (BENEDEN NIEUWBOUW
+ PEUTERKLAS OUD GEBOUW)
* KENNISMAKING MET NIEUWE PEUTERS
Zondag 19 mei 2018
* EETFESTIJN: LUXE BBQ

Vanaf maandag 20 mei 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019: Verkeersweken in
samenwerking met de plaatselijke politie
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.
 Maandag 20/05/2019 namiddag: Klas 3 en 4 krijgen les
van de politie in de klas.

 Dinsdag 21/05/2019 namiddag: Klas 1 en 2 gaan op stap
met de plaatselijke politie in de nabije schoolomgeving.
Ze leren de verkeersborden kennen en correct oversteken
aan de schoolomgeving en op gevaarlijke plaatsen.
 Woensdag 22/05/2019: De politie brengt een bezoek
aan de school met de politiewagens.
De kleuters kunnen per klas een kijkje nemen in
de wagens.

Maandag 20 mei 2019: Auteurslezing Luc Descamps: klas 6: Voormiddag
Luc Descamps is een Belgisch schrijver. Hij schrijft voornamelijk
jeugdboeken. Hij is met name bekend door de boekenreeks
“De donkere getallen”, gericht op kinderen van 10 tot 14 jaar.
Met het boek “De donkere getallen III”: de grot van Merlijn
behaalde hij in 2007 de eerste prijs van de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen.

Zaterdag 25 mei 2019 om 14 uur: Vormsel klas 6 in Kruishoutem
Aan alle ouders en Vormelingen van harte proficiat!
Na de mis worden jullie rond 16: 00 vriendelijk uitgenodigd
naar de receptie. Deze zal doorgaan in de refter van de school. Ook kinderen die een ander
feest houden zijn van harte uitgenodigd!
Wegens de wet op de privacy vermelden we enkel de namen van kinderen die hun
communie doen of een lentefeest houden.
Naam
Bataeva Zalina
Biasino Elize
Bijtebier Marit
Buckens Mauro
De Groote Emiel
De Groote Lowie
De Maerteleire Kiara
Demeulemeester Charlotte
De Meyer Maren
Desrumeaux Artuur
Doltabayev Ahmed

Vormelingen

Lentefeest

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Onsea Basil
Opsomer Milan
Ottevaere Beau
Robbens Mathis
Temmerman Beau
Vande Velde Leonie
Vanhoucke Kimberley
Van Mol Warre
Wieleman Axelle

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Maandag 27 mei 2019: Introductie bib klas 1: Voormiddag
Nadat de leerlingen in het eerste leerjaar vlot hebben leren
lezen,
gaan ze op bibbezoek in Kruisem.
Daar worden ze wegwijs gemaakt doorheen de bib.
Ze leren ook waar ze welke boeken vinden op hun niveau.

Maandag 27 mei 2019: Lentewandeling op natuurleerpad Zingem klas 5 in de
namiddag. (13 uur tot 15 uur 30)

Begin juni 2019: Afname Contrabastesten CLB: 3e kleuterklas

Vrijdag 7 juni 2019:Toneel in samenwerking met Creakindo:
Rose Marie
 Voormiddag: peuters en 1ste kleuterklas
 Namiddag: 2de kleuterklas
Eigenlijk had Rosa-Marie gelukkig kunnen zijn. Alleen waren er daar ook kippen, en bij hen telt
alleen wie eieren kan leggen. Dus beslist Rosa-Marie eieren te leggen. Maar ze heeft een groot
probleem: is een varken. Een sterk visueel verhaal vol boerderij, en kakelkippen. Over de grote en
kleine zorgen van een varken dat er ook heel graag wil bij horen. Ook wie geen varkens-fan is, zal
door Rosa-Marie gecharmeerd worden!

Vrijdag 7 juni 2019: Technopolis komt naar Zingem in
samenwerking met Creakindo en gemeentebestuur.
 9: 30 – 10: 30: 3de kleuterklas
 11: 00 – 12: 00: 1ste, 2de en3de leerjaar
 13: 30 – 14: 30 4de , 5de en 6de leerjaar

Half juni 2019: Interdiocesane proeven klas 6

Maandag 24 juni 2019: Fietstocht 3de graad
met alle Zingemse scholen dwars door
Zingem in samenwerking met Creakindo

Maandag 24 juni 2019: 3de kleuterklas op
bezoek in het 1ste leerjaar.

Maandag 24 juni 2019: Afscheid klas 6 om 19 uur 30 + receptie
als bedanking voor de medewerkers van de school om 20 uur.

Dinsdag 25 juni 2019: Schooleigen sportdag: Later meer info.

Donderdag 27 juni 2019: Schoolreis kleuters: Binnenspeelplaats in Deinze (later
meer info)
Donderdag 27 juni 2019: Schoolreis lager: Met de trein naar Plopsaland
We voorzien in de voormiddag voor alle klassen iets educatiefs en in de namiddag volop
ontspanning in het pretpark!
Later meer info hierover via brief.
Week van 24 juni 2019: Oudercontacten

Vrijdag 28 juni 2018:
Van 8: 40 - 11: 50: Afsluiten schooljaar per klas en
rapporten uitdelen door directie
Einde van de lessen om 11: 50
's Middags rijdt de schoolbus! Er is opvang voorzien tot
13 uur. In de namiddag is er geen school!

ALLERLEIRUBRIEK
* RAPPORTEN DERDE TRIMESTER
- Vrijdag 17 mei 2019: Kadeekesrapport
- Vrijdag 28 juni 2019: Zomerrapport
* VERLOFDAGEN DERDE TRIMESTER
- Maandag 22 april 2019: Paasmaandag
- Woensdag 01 mei 2019: Verlofdag
- Donderdag 23 mei 2019: Studiedag leerkrachten
- Donderdag 30 mei 2019 : O.L.H. Hemelvaart
- Vrijdag 31 mei 2019: Verlenging Hemelvaartweekend
- Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag
- Vrijdag 28 juni 2019: Lessen eindigen om 11: 50
- Zaterdag 29 juni 2019 – zondag 01 september 2019: Zomervakantie

WIST JE DATJESRUBRIEK
* Wist je dat het oudercomité nog op zoek is naar hulpvaardige leden.
* Wist je dat talenten van kinderen van jongs af aan opgevolgd en gestimuleerd worden
via STEAM - onderwijs
* Wist je dat het schoolfeest terug fantastisch was.
* Wist je dat de ROMMELMARKT doorgaat op zondag 18 augustus 2019.
* Wist je dat het oudercomité op zaterdag 18 mei de speelplaats zal omtoveren in een
echte Vlaamse kermis.
* Wist je dat jullie kinderen gratis kunnen deelnemen aan de attracties.

Wedstrijd:
Raadsel 1
Tom en Jan zijn broers (ze hebben dezelfde vader en dezelfde moeder). “Mijn broer en ik zijn
allebei geboren binnen hetzelfde uur”, zegt Jan, “op dezelfde dag van hetzelfde jaar.” “Maar
toch zijn we geen tweeling,” zegt Tom. Hoe kan dit?
Wat is het antwoord?
Raadsel 2
Tim staat achter Joost (zijn buurjongen), terwijl diezelfde buurjongen Joost ook achter hem
staat. Hoe kan dit?
Wat is het antwoord?
Raadsel 3
Ik heb een hoofd, maar ik kan niet praten. Ik heb ook 4 poten, maar toch kan ik niet lopen.
Wat ben ik?
Wat is het antwoord?
Raadsel 4
In een diepe put van 20 meter diep zit helemaal op de bodem een egel. Deze egel wil hier
graag uit en begint daarom naar boven te klimmen te klimmen. Overdag klimt de egel 5 meter,
maar ’s nachts daalt hij weer 4 meter. Dat gaat zo elke dag opnieuw. Hoeveel dagen heeft de
egel nodig om de rand van de put te bereiken?
Wat is het antwoord?

Naam:

klas:

Leeftijd
Antwoorden bezorgen voor 1 juni aan meester Jacques

