2018:
Respect voor
iedereen!

VBSZ DE
REGENBOOG

Woordje van de directeur (redactie)

2018 ...
Voor het nieuwe jaar wens ik jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.
Bij het begin van ’t nieuwe jaar
Heb ik voor U mijn wensen klaar
Goed gezond te zijn, niet lijden
Al
wat uw hartje mag verblijden
echt
Goede vrienden, raad en daad,
Dat de kerk altijd in ’t midden staat
Een paraplu voor in de regen
Elke zonnedag als een zegen
Sterren in geheime nachten
Mensen die naar gezondheid smachten
Langs onbegane paden gaan
En voor heel wat nieuwe vragen staan
Het is vertrouwen en geloven
Beste wensen voor een onbezorgd en gelukkig nieuwjaar

Het is niet te laat
Het is niet te laat … zeiden de kinderen
Hoewel de wereld een puinhoop is …
Hoewel jullie weer een jaartje ouder zijn …
Hoewel jullie fouten maken en soms bang zijn
Het is niet te laat …
En toen zagen we de wereld door de ogen van de
kinderen …
Zagen we de kleuren die we konden schilderen
De bruggen die we konden bouwen
De levens die we konden raken
De dromen die nog altijd waar konden worden
En het werd ons heel erg duidelijk
Dat het niet te laat is.

Ik wens jullie: "Een
voorspoedig 2018 ... met
wederzijds respect voor
elkaars eigenheid."
Vriendelijke groeten
Meester Jacques

ACTIVITEITENKALENDER TWEEDE TRIMESTER.
Maandag 15 januari 2018: Leerwandeling klas 6 met Kaaihoeve

Donderdag 18 januari 2018: Sportdag: 6de leerjaar te Brakel
Die dag zet de sporthal van Brakel zijn deuren voor ons
open!
De leerlingen kunnen allerlei sporten beoefenen:
Muurklimmen, …
Wie weet zitten er tussen onze leerlingen toekomstige kampioenen!

Vrijdag 19 januari 2018 om 18 uur:
Nieuwjaarswens oudercomité voor
alle geïnteresseerden.
Vooraf inschrijven is nodig.

Maandag 22 januari 2018: Sportdag: 5de leerjaar te Brakel
Donderdag 25 januari 2018: Sportdag: 3de leerjaar te Brakel

Vrijdag 26 januari 2018: Sportdag: 1ste leerjaar te Brakel
Maandag 29 januari 2018: Mondiale vorming: Damiaanactie: voormiddag
voor 1ste, 2de en 3de graad

In het kader van mondiale vorming krijgen de
kinderen de gelegenheid om via interactie
meer te weten te komen over de werking van
de Damiaanactie en lepra. Ook voor de 1ste
graad is een aangepast programma voorzien!

Dinsdag 30 januari 2018: Toneel in samenwerking met Creakindo in de
voormiddag: 3de kleuter en klas 1. De ridder die bang was in het donker.
Iedere morgen na het ontbijt gaat de kleine ridder William naar de ridderschool, hoewel hij
veel liever helemaal boven in zijn boom zit. Van daaruit kan hij alles goed zien. Ook het
mooie kasteel daarboven op de berg, waar prinses Silvia woont. Met haar zou hij graag
willen spelen maar dat mag niet. Daarom zien ze elkaar enkel ’s nachts. Alleen heeft
William een groot geheim… hij is bang in het donker.
Eind januari 2018: Afname CLB- testen: Toeters: 3de kleuterklas

Eind januari 2018 : CLB – testen midden schooljaar voor de lagere school

Om een grondige analyse te maken over de vorderingen
van onze kinderen is het belangrijk om op geregelde
tijdstippen testen af te nemen over het presteren van de
leerlingen. Toch zijn de testen niet de enige uitgangsbasis
om kinderen te oriënteren naar een volgend leerjaar.
Er wordt gekeken naar de totale ontplooiing van het kind
gedurende het ganse schooljaar. Deze zaken worden
bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van de klas.

Dinsdag 30 januari 2018: 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

Donderdag 1 en dinsdag 20 februari 2018: KADO - dagen in Oudenaarde voor
klas 6: Bezoek aan de Sint- Bernardusscholen.

Donderdag 1 februari 2018: Sportdag: 4de leerjaar te Brakel
Voor de leerlingen van klas 4 is er een sportdag
voorzien in de sporthal te Brakel.
De leerlingen maken er kennis met allerlei sportdisciplines:
muurklimmen, atletiek, badminton, tafeltennis

Vrijdag 2 februari 2018: Sportdag: 2de leerjaar te Brakel

In de week van 5 tot 8 februari 2018:

OUDERCONTACTAVOND
Voor de kleuterklassen en lagere klassen 2, 3, 4, 5
en 6 zal er de gelegenheid zijn om een uitgebreid
onderhoud te hebben met de leerkracht.

Na 5 maanden school kan de leef- en leerhouding
van de kinderen reeds degelijk geëvalueerd worden.
Ouders en leerkrachten kunnen in een gemoedelijke
sfeer eens van gedachten wisselen.
Er volgt later een brief met info voor deze avond.
Voor het eerste leerjaar zal er ook gelegenheid zijn om de leerkracht te spreken.
Aangezien er reeds vroeger in het schooljaar een oudercontact werd georganiseerd, zullen
de ouders wiens kind leerproblemen vertoont, persoonlijk uitgenodigd worden door de
juf.

Maandag 05 februari 2018: voormiddag:
Illustrator Veerle Deraeve (klas 1)
Workshop Veerle Deraeve (klas 2)

Dinsdag 06 februari 2018: Toneel in samenwerking met Creakindo in de
voormiddag peuters en in de namiddag:1ste kl en 2de kleuter
Kikker is tevreden met zichzelf en met zijn leven aan het water. Op een dag komt Vogel
aangevlogen. Wanneer Vogel wegvliegt, kijkt Kikker haar heel enthousiast na en besluit
ook te leren vliegen. Zo moeilijk kan dat nu toch niet zijn: je bouwt een paar vleugels,
beweegt krachtig met je armen. Zou het lukken ? Wanneer Kikker de andere dieren
bezoekt, kunnen die allemaal iets heel bijzonders. Kikker is tevreden met zichzelf en met
zijn leven aan het water. Op een dag komt Vogel aangevlogen. Wanneer Vogel wegvliegt,
kijkt Kikker haar heel enthousiast na en besluit ook te leren vliegen. Zo moeilijk kan dat
nu toch niet zijn: je bouwt een paar vleugels, beweegt krachtig met je armen. Zou het
lukken ? Wanneer Kikker de andere dieren bezoekt, kunnen die allemaal iets heel
bijzonders.
Donderdag 8 februari 2018: infoavond voor ouders in verband met overgang
klas 6 naar secundair in de school in Huise.
Wat na het zesde leerjaar?
Oriëntering na het 6de leerjaar is heel belangrijk. Dit is ook één van onze thema’s binnen
de GOK – werking (Gelijke OnderwijsKansen).
De juiste keuzes maken na het 6de leerjaar. Grijpen we niet te hoog met bepaalde
keuzes???
Technisch onderwijs is geen tweede keusonderwijs.
We leren onze zesdeklassers kiezen op basis van hun talenten.
Die voormiddag worden de leerlingen wegwijs gemaakt in de studiemogelijkheden na het
zesde leerjaar.
Hiervoor kunnen we een beroep doen op een medewerkster van het CLB. Ook de ouders
zijn hierop vriendelijk uitgenodigd!
Vrijdag 09 februari 2018: Carnavalfeest op school (namiddag) + creatieve
werkwinkels

Dinsdag 20 februari 2018: Medisch onderzoek klas 3
Donderdag 22 februari 2018: Toneel klas 2 en 3: Voormiddag
Dinsdag 27 februari 2018: Auteurslezing (Wally De Doncker ) klassen 3 en 4 in
de voormiddag.
Wally de Doncker komt vanuit het onderwijs de jeugdliteratuur binnen. Hij geeft jaren les op een
basisschool in Dendermonde. Daar heeft hij een eigen leesklas, is hij een aantal jaren leraar
leesbevordering en werkt hij met enkele collega’s een nieuwe taalmethode uit (Leesdraak). Hij kan de
kinderen op zijn school in de ban houden met verhalen vertellen, merkt hij. Die verhalen begint hij neer te
schrijven. Inspiratie haalt hij uit die schoolervaringen, uit jeugdherinneringen en zijn gezinsleven.

Dinsdag 20 maart 2018: Leerlingenraad

In de loop van maart 2018: Start Megaproject: preventie klas 5 en 6
Aan de hand van getuigenissen, les van de politie,
didactische map in de klas en de film: Afblijven,
worden de kinderen voorbereid om nee te zeggen
tegen alcohol, gamen en andere genotsmiddelen.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
2018: SCHOOLFEEST

Graag zoveel mogelijk grootouders op vrijdag 23
maart 2018.
Meer uitleg volgt later.
Iedereen welkom!!!
Donderdag 29 maart 2018: Auteurslezing (Mark Tijsmans) klassen 5 en 6 in de
voormiddag.

ONTHOU NU REEDS VOLGENDE DATA:

KADEEKESDAGEN met
OPENDEUR
Zaterdag 19 mei 2018

Kermissfeer
Zondag 20 mei 2018

Eetfestijn
Allerleirubriek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RAPPORTEN TWEEDE TRIMESTER

• Vrijdag 30 maart 2018

VERLOFDAGEN TWEEDE TRIMESTER
• Krokusvakantie: maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2018
• Maandag 26 maart 2018: facultatieve verlofdag na schoolfeest
• Paasvakantie: maandag 02 april tot en met zondag 15 april 2018

WIST JE DATJESRUBRIEK!!!!!!!!
* WIST JE DAT onze zesdeklassers van vorig schooljaar weer puike resultaten neer
hebben gezet in hun nieuwe school. Dikke proficiat aan hen!
* WIST JE DAT op onze school elk kind schittert. Elk talent telt.
* WIST JE DAT op onze school kwaliteit primeert boven kwantiteit.

* WIST JE DAT onze school een BANABA (bachelor na bachelor) heeft, dit in
samenwerking met de Arteveldehogeschool. Zo kunnen we halftijds ondersteunen
voor ZORG. Dit gebeurt in de vorm van team teaching, differentiatie in de klas,
curriculumdifferentiatie, ...
* WIST JE DAT onze school werkt rond STEM (Science, Technology, engenering en
mathematics) en dat we voor elke klas als nieuwjaarsgeschenk een STEM cadeau
hebben.
* WIST JE DAT de laatste kaasavond terug een succes was. Zo’n 450 eters.
* WIST JE DAT we op 30 maart terug een koffiestop organiseren.
* WIST JE DAT we op 30 maart terug een sobere maaltijd zullen organiseren waarvan
de opbrengst gaat naar een goed doel.
* WIST JE DAT we het programma SPRINT gebruiken op school voor kinderen met
dyslectie.

Wedstrijd: Los deze rebus op
Schrijf je naam en klas op deze bladzijde en geef
het antwoord af aan meester Jacques ten laatste
op 26 januari 2018.

Naam:
Klas:

