2020: Ik
wens een
geluksvogel
voor iedereen
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Woordje van de directeur (redactie)

2020 ...
Ik wens dat het kleine geluk
van iedere dag
voor jou groot genoeg mag zijn
om je af en toe
de koning te rijk te voelen
Ik wens je de grootste droom.
Een vrijmoedige geest
en dat klein beetje geluk
dat nodig is.
Ik
wens je licht
echt
dat geduldig is.
Dat je blik verheldert.
Dat het goede blootlegt.
Dat het leven koestert
en dat plaats maakt
in de wereld voor wat weerloos is.
Beste wensen voor 2020 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

2020

Ik wens jullie: "Een
voorspoedig 2020 waarin
jullie samen met de
kinderen gelukkig mogen
zijn”
Vriendelijke groeten
Meester Jacques

ACTIVITEITENKALENDER TWEEDE TRIMESTER.
Maandag 20 januari 2020: Leerlingenraad
Geregeld zitten leerlingen met de directeur rond de tafel
om inspraak te hebben rond bepaalde onderwerpen
(veiligheid, afvalpreventie, afspraken, …)

Donderdag 23 januari 2020: Introductie Bib klas 3:
11 uur
De leerlingen brengen in klasverband een verkennend
bezoek aan de plaatselijke bibliotheek.

Vrijdag 24 januari 2020: EHBO – opleiding lagere school
De leerlingen van de lagere school krijgen praktijklessen over
EHBO voor en door kinderen.
Een gespecialiseerd team komt die dag kinderen op een eenvoudige manier wegwijs
maken bij “Eerst Hulp”.
Maandag 27 januari 2020: Mondiale vorming: Damiaanactie: voormiddag
voor 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.

Donderdag 30 januari 2020: Sportdag 3de graad in Kruishoutem

Eind januari 2020: Afname CLB- testen: Toeters: 3de kleuterklas

Eind januari 2020 : 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.

In de week van 3 tot 7 februari 2020:

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 13 februari 2020: KADO - dagen in Oudenaarde voor klas 6: Bezoek
aan de Sint- Bernardusscholen.

Vrijdag 21 februari 2020: Carnavalfeest op school (namiddag) + verrassing ???

Dinsdag 3 maart 2020 voormiddag:
Onderzoek klas 6 in medisch centrum.

Dinsdag 3 maart 2020: Auteurslezing (Carl Kneut) 3de kleuterklas in
de voormiddag.

Maandag 9 maart 2020: Illustrator Veerle
Deraeve (klas 1)

Maandag 9 maart 2020: Toneel: Adolf Sax voor klas 4 en 5: 9: 15 – 10: 15
In een theatervertelling, begeleid met saxofoonmuziek en in een regie van Magda van der Aa, doen wij
het leven van Adolf Sax op een leuke manier uit de doeken. Wij willen leerlingen vanaf de tweede
graad lager onderwijs laten kennismaken met de boeiende, intrigerende, ambitieuze persoonlijkheid van
deze Belg. Het wordt hoog tijd dat de man vanonder het stof wordt gehaald! En daar gaan wij voor zorgen
in een schoolvoorstelling van een kleine vijftig minuten.

Maandag 9 maart 2020: Leerlingenraad
Dinsdag 10 maart 2020: Toneel: De ridder die bang was in het donker
voor klas 1 en 3de kleuterklas
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.

Dinsdag 10 maart 2020: Auteurslezing (Siska Goeminne) klas 3 in de voormiddag.
Blije juffen, boze juffen, soms heb je geluk, soms heb je dikke pech.
Er zijn veel blije juffen, maar af en toe zit er een boze tussen.
Gelukkig hoef je die maar een jaartje uit te zitten. Dan is het weer tijd voor een blije juf!
Donderdag 12 maart 2020: Auteurslezing (Bavo Dhooghe )
klas 5 en 6 om 10 uur 30.
Bavo Dhooge (1973) is de meest gelauwerde Vlaamse misdaadauteur.
Hij won de Schaduwprijs voor het beste Nederlandstalige thrillerdebuut, de
Diamanten Kogel voor de beste Nederlandstalige thriller (waarvoor hij ook
drie keer genomineerd was), de Hercule Poirotprijs 2013 en een nominatie
voor de Gouden Strop.

Maandag 16 maart 2020: Auteurslezing (Wally De Doncker ) klas 4: Voormiddag

Vrijdag 20 en zaterdag om 21
maart 2020: MUSICAL:

“Het sprookjesbos in rep
en roer!”
Graag zoveel mogelijk grootouders op vrijdag 20
maart 2020.
Meer info volgt later.
Iedereen van harte welkom!!!

ONTHOU NU REEDS VOLGENDE DATA:

KADEEKESDAGEN met
OPENDEUR
Zaterdag 30 mei 2020

Kermissfeer
Zondag 31 mei 2020

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

 Vrijdag 21 maart 2020

VERLOFDAGEN TWEEDE TRIMESTER
 Krokusvakantie: maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020
 Maandag 23 maart 2020: facultatieve verlofdag na schoolfeest

 Paasvakantie: maandag 6 april tot en met maandag 19 april 2020

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 dit jaar terug inzetten op STEM – activiteiten 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 het oudercomité de speelplaats vernieuwde. Waarvoor dank!
* WIST JE DAT er een aantal bereidwillige ouders meezorg(d)en voor de
speelplaatsverfraaiing. Waarvoor dank!
* WIST JE DAT de leerkrachten zorgden voor nieuwe speelgoedkoffers zodat de
kinderen alternatief spelen tijdens de speeltijd.
* WIST JE DAT een aantal ouders een aantal materialen en wagentjes sponsoorden.
Waarvoor onze dank!
* WIST JE DAT we € 1000 verzamelden voor de Warmste week.
* WIST JE DAT we het programma SPRINT gebruiken op school voor kinderen met
dyslexie.
* 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 24 januari 2020.

Naam:
Klas:

