2019:
Bouwen aan de
toekomst van
elk kind

VBSZ DE
REGENBOOG

Woordje van de directeur (redactie)

2019 ...
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
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
echtvoor heel wat nieuwe vragen staan
Het is vooral vertrouwen en geloven
En daarom mag ik u beloven:
Denk iets goeds
En denk iets lekkers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers
Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook
Iets positiefs
Beste wensen voor 2019 van meester Jacques

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.
Daarom gaan we samen op weg in

2019

Ik wens jullie: "Een
voorspoedig 2019 waarin
we samen bouwen aan de
toekomst van uw kind”
Vriendelijke groeten
Meester Jacques

ACTIVITEITENKALENDER TWEEDE TRIMESTER.
Dinsdag 15 januari 2019: Infoavond klas 6 overgang middelbaar te Ouwegem
Donderdag 17 januari 2019: Sportdag: 5de 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 18 januari 2019: Sportdag: 2de leerjaar te Brakel

Maandag 21 januari 2019: Sportdag: 6de leerjaar te Brakel
Dinsdag 22 januari 2019: Sportdag: 3de leerjaar te Brakel
Donderdag 24 januari 2019: 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

Donderdag 24 januari 2019: Introductie Bib klas 5:
9 uur
De leerlingen brengen in klasverband een verkennend
bezoek aan de plaatselijke bibliotheek.

Vrijdag 25 januari 2019: Sportdag: 1ste leerjaar te Brakel
Maandag 28 januari 2019: 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!

Maandag 28 januari 2019: Toneel in samenwerking met Creakindo : 3de
kleuter en klas 1: Sol de mol.
Iedere avond, na veel graven, droomt Sol luidop over
Molluardi, dé beroemde zangmol. Zo’n mol wil hij ook zijn.
Plots hoort hij luid gebons van daar boven-buiten. Er wordt
een circustent gebouwd. Dáár wil Sol zingen, ín de spotlights.
Gaston de clown helpt hem, maar zal Sol het ook durven als
de anderen kijken?

Eind januari 2019: Afname CLB- testen: Toeters: 3de kleuterklas

Eind januari 2019 : 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 29 januari 2019: Leerlingenraad

Geregeld zitten leerlingen met de directeur rond de tafel
om inspraak te hebben rond bepaalde onderwerpen
(veiligheid, afvalpreventie, afspraken, …)

In de week van 4 tot 8 februari 2019:

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 6 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
enkel de ouders wiens kind leerproblemen vertoont, persoonlijk uitgenodigd worden
door de juf.
Donderdag 7 februari 2019: Onderzoek klas 6

Donderdag 14 februari 2019: Toneel klas 2 en
3: Voormiddag: Ik ben lekker stout.
Dinsdag 19 februari 2019: Toneel klas 4 en 5:
Voormiddag: Anne Frank.

Donderdag 21 februari 2019: Auteurslezing (Marc De
Bel ) klas 4 in de voormiddag.

Alexander wordt gepest op school. Ook thuis is hij eenzaam, hij ziet zijn
ouders bijna nooit. Wanneer zijn eigenzinnige oom Trotter komt logeren,
krijgt hij eindelijk plezier in het leven. Maar oom Trotter moet snel weer weg.
Als afscheid krijgt Alexander een heel bijzonder cadeau: een ei.

Dinsdag 26 februari 2019: KADO - dagen in Oudenaarde voor klas 6: Bezoek
aan de Sint- Bernardusscholen.

Donderdag 28 februari 2019: Introductie Bib klas 3:
9 uur
De leerlingen brengen in klasverband een verkennend
bezoek aan de plaatselijke bibliotheek.

Maandag 11 maart tot vrijdag 23 maart 2019: Project
Stop en Go (klas 5 en 6)
Preventielessen voor klas 5 en 6 tegen bepaalde soorten verslaving (Gamen, alcohol,
roken, …)
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.

Dinsdag 12 maart 2019: Auteurslezing (Brigitte Minne )
klas 2 om 11 uur.
Het is tijd dat Prinses Pompelien gaat trouwen. Maar ze voelt niets
voor een prins op het witte paard. Als er een prinses op een zwart
paard langskomt, is het liefde op het eerste gezicht. Prentvertelling
met zachtgekleurde, expressieve tekeningen.

Dinsdag 19 maart 2019: Auteurslezing (Guy Didelez )
klas 5 om 9 uur.
Drie griezelverhalen, over een internaat waar gruwelijke dingen
gebeuren, een verschrikkelijk onweer dat een klein dorpje teistert en
duistere wezens die een uitweg zoeken uit een vergeetput.

Dinsdag 19 maart 2019: Leerlingenraad

Vrijdag 22 en zaterdag om 23
maart 2019:

SCHOOLFEEST: Sjakie
en de chocoladefabriek

Graag zoveel mogelijk grootouders op vrijdag 22
maart 2019.
Meer info volgt later.
Iedereen van harte welkom!!!

Donderdag 28 maart 2019: Auteurslezing (Luc
Embrechts) klas 3 om 13 uur 30.
Lucas en Lotte beleven nieuwe avonturen met de stuntelige vampiers die zij al in het
eerste deel van deze serie 'Vampierzootje'* tegenkwamen. Dit los te lezen tweede deel
speelt in Egypte waar Lotte en Lucas met de ouders van Lotte op vakantie zijn. Als de
vampiers ontdekken dat de beide kinderen net als zij in Egypte zijn, doen zij een poging
om de kinderen uit de weg te ruimen. Ook in dit deel speelt de vampier Ludovicus
(die alleen schapenbloed gebruikt) een rol. Belangrijk is de spiegel van Toetan-Thep.
Er zijn veel zwart-wit-rode (bloed!) tekeningen die het verhaal ondersteunen.
De bladspiegel is klein en wordt dus vaak gebroken door de tekeningen. Het taalgebruik is bloemrijk, met veel
bijvoeglijke naamwoorden. Een humoristisch en spannend verhaal dat veel kinderen zal aanspreken.

Vrijdag 29 maart 2019: om 11 uur:
Illustrator Veerle Deraeve (klas 1)

Vrijdag 29 maart 2019: Carnavalfeest op school (namiddag) + creatieve werkwinkels

ONTHOU NU REEDS VOLGENDE DATA:

KADEEKESDAGEN met
OPENDEUR
Zaterdag 17 mei 2019

Kermissfeer
Zondag 18 mei 2019

Eetfestijn

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

 Vrijdag 01 maart 2019

VERLOFDAGEN TWEEDE TRIMESTER
 Krokusvakantie: maandag 04 maart tot en met zondag 10 maart 2019
 Maandag 25 maart 2019: facultatieve verlofdag na schoolfeest
 Paasvakantie: maandag 8 april tot en met maandag 22 april 2019

WIST JE DATJESRUBRIEK!!!!!!!!
* WIST JE DAT onze zesdeklassers van vorig schooljaar weer puike resultaten
behaalden in hun nieuwe school. Dikke proficiat aan hen!
* WIST JE DAT juf Sarah dit jaar STEM – leerkracht is in alle lager klassen.
* 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 de laatste kaasavond terug een succes was. Zo’n 410 eters.
* WIST JE DAT we € 890 verzamelden voor de Warmste week.
* WIST JE DAT we het programma SPRINT gebruiken op school voor kinderen met
dyslectie.
* WIST JE DAT we een nieuw leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) gedurende
3 schooljaren implementeren om zo onze kinderen voor te bereiden op vaardigheden
die ze nodig hebben in de 21ste eeuw.

Wedstrijd: Los deze rebus op
Schrijf je naam en klas op deze bladzijde en geef
het antwoord af aan meester Jacques ten laatste
op 25 januari 2019.

Naam:
Klas:

