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Schoolfeest: Sjakie en de chocoladefabriek zat. 29 april, vanaf 13u00
In ’t kort:
1. Voorstelling Sjakie en de chocoladefabriek in de
turnzaal
2. Spelenmarkt op de speelplaats (springkastelen,
spelletjes, …)
3. Een hapje en een drankje: Thema ‘Snoepgoed’
Een persoonlijke uitnodiging volgt.
Telling 1 februari 2017
Op 1 februari 2017 telde onze kleuterafdeling 131 kleuters. (Dit waren er 130
op 1/02/16.) In de lagere school zitten nu 237 leerlingen. (Dit waren er 223 op
1/02/16). Dit brengt het totaal aantal leerlingen op 368. Op basis van dit cijfer
wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-2018 berekend. (In
vergelijking met de telling van 1 februari 2016 telt onze school dus 15
kinderen meer.)
De scholengemeenschap ‘basisscholen Sint-Lodewijk Brugge’ telt 2343
leerlingen in het gewoon onderwijs, waarvan 892 in de kleuterschool en 1451
in het lager onderwijs. (De scholengemeenschap heeft 62 kinderen meer dan
vorig schooljaar.)
Dikketruiendag
Woensdag 15 februari was er de dertiende editie van
de dikketruiendag. Dankzij de ouderraad kregen
zowel de kleuters als de kinderen van de lagere
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school lekkere verse tomatensoep met balletjes voorgeschoteld. Het hele
schoolteam juicht dit mooie initiatief heel hard toe en kijkt al uit naar de
veertiende editie . Nogmaals een grote dankjewel hiervoor!
Pannenkoekenactie
Vorige maand werd er in totaal 670 kg pannenkoeken
verkocht, een record voor onze school. Dit bracht voor de
ouderraad € 2948 op. Dit bedrag zal gebruikt worden om de
didactische uitrusting van de school te versterken. In naam
van de ouderraad een dikke merci!
Sportdag voor alle kleuters
Vrijdag 17 maart gaan alle kleuters met de bus naar Zedelgem.
VZW Sportiek verzorgt er een leuke sportdag voor onze
kleuters. (zie brief voor de praktische afspraken)
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Jeugdboekenweek wordt jeugdboekenmaand - Thema maart 2017: Je
bent wie je bent

Boekenliefhebbers, opgelet! Vanaf dit jaar wordt de jeugdboekenweek
uitgebreid naar jeugdboekenmaand. Een periode waarin scholen,
bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra de mooiste boeken in de kijker
zetten. Dit jaar is het thema ‘JE BENT WIE JE BENT’. Op de website
‘www.jeugdboekenmaand.be’ vind je leuke boekentips en nog veel meer.
Naast activiteiten op initiatief van de klassenleerkracht zelf, organiseren we
op vrijdag 31 maart naar jaarlijkse gewoonte een plezante voorleesnamiddag.
We kunnen weer rekenen op de welwillendheid van de leerlingen en de
leerkrachten van het 6de leerjaar om in de verschillende klassen van de
lagere school fragmenten van recente jeugdboeken voor te lezen. In de
kleuterschool brengen de leerlingen van het 6de leerjaar leuke sprookjes.
Er werden heel wat nieuwe boeken aangekocht die nadien in de
klasbibliotheek mogen komen. Zo kunnen de leerlingen het boek, waaruit ze
een stukje gehoord hebben, helemaal lezen.
Chimwemwe
Voor ons spaarproject Chimwemwe ‘Kleuterscholen in Malawi’
verzamelden we in totaal al € 937,30 dankzij
1. de speelgoedverkoop tijdens het 1ste trimester (€ 582,50)
2. de verkoop van de spulletjes (armbandjes en halskettingen) uit Malawi
tijdens de kerstmarkt van de lagere school (€ 104,80)
3. een bijdrage van de ouderraad (verkoop kerstmarkt) (€ 250)
Woensdag 22 maart staat er een (h)eerlijk ontbijt in de klas op het
programma. De winst daarvan gaat ook naar ons project. Binnenkort meer
info hierover.
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Kom- en kijkdag in de peuterklas maandag 20 maart
Maandag 20 maart organiseert de school de laatste kom- en
kijkdag van dit schooljaar. Peuters die binnenkort instappen, zijn
samen met mama en papa (van 9u00 tot ca. 9u30) van harte
welkom om kennis te maken met de juf en de vriendjes van de
klas.
Stages
Stageklas
K1c/2c juf Ann
K2a juf Gwenny
K3a juf Annelies
K1a juf Delphine
K1b juf Eef
K3a juf Annelies

Kleuter
Observatiedag
Stageperiode
wo 8/03-vr 17/03

ma 6/03-vr 17/03
ma 6/03-vr 17/03

Bezoek met Zwolse
student tussen 20/03
en 24/03
K2b/3b juf Martine 27/03-28/03-29/03
K2a juf Gwenny
21/03

Stageklas
2a juf Liesbeth
3a juf Mieke D
6a juf Charlotte
2b juf Veerle
3b juf Karen
6b juf Mieke B

Naam student
Duo van Vives

juf Kimberly
juf Hanne
juf Axelle

juf Michelle
juf Isabeau

Lager
Observatiedag
Stageperiode
ma 6/03

Naam student
juf Miep
juf Lisa
juf Pauline

ma 13/03 + ma
juf Lisa
20/03 + ma 27/03 juf Pauline
juf Miep
OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

vr 17 maart

Pyjamadag Bednet (symbolische actie in de lagere
school)
wo 22 maart
Vandaag organiseert de ouderraad een
opvolgingscontrole van de fietsen voor de kinderen
van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Is jouw fiets in
orde?
za 22 april, 9u30-12u Infodag voor nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen
lager
za 29 april
Schoolfeest ‘Sjakie en de chocoladefabriek’
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SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Deze maand besteden we extra aandacht aan de vorm van de letters
volgens het lettertype ‘Schrijfvaardig’
- hoofdletters
- o en a links laten beginnen
- agd ronddraaien
- cijfers correct beginnen.
Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt maart

UIL

-

HOUDEN

houden, zich terugtrekken, zwijgend toekijken, geheim bewaren
Vanonder zijn halfgesloten oogleden ziet de uil wel wat er onder hem
gebeurt, maar hij laat gebeuren. Hij houdt zijn snavel toe; zijn geheim blijft
bewaard. Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms eens alleen zijn,
het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden. Het wil niet altijd
hulp bieden, wil niet overal aanwezig zijn, vertelt weinig over zichzelf.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik kan iets geheim houden.
de
2 leerjaar:
Ik kan iets bij mij houden (bijv. koekjes, speelgoedje, …).
de
3 leerjaar:
Ik kan alleen werken. Niemand hoeft te zien hoe ik mijn
oefeningen oplos.
de
4 leerjaar:
In groepswerk is het om het even bij wie ik ben.
de
5 leerjaar:
Ik kan het leiderschap aan iemand anders laten in plaats van
zelf leider te willen zijn.
de
6 leerjaar:
Ik strooi geen roddels rond.
UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
De leden van het schoolteam werken aan een gemeenschappelijke visie inzake
zorgverbreding: zij zijn bekommerd om de volledige schoolloopbaan van de
leerlingen en ontwikkelen strategieën om leermoeilijkheden vroegtijdig te
onderkennen en te verhelpen door middel van observatieschema’s,
leerlingvolgsysteem, ...
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Er is een bestendige zorg voor het individuele zorgenkind. Die specifieke
zorgvragen kunnen zeer verscheiden zijn. Het gaat zowel om hoogbegaafden
als om kinderen met leermoeilijkheden. Het gaat om kinderen met een andere
taal en cultuur, maar ook om kinderen met een handicap, met sociale of
emotionele moeilijkheden, …
De veiligheid van de kinderen primeert. In samenwerking met de
preventieadviseur doet onze school er alles aan om kinderen een veilige en
kindvriendelijke omgeving aan te bieden: afgesloten van de openbare weg,
veilig speel- en klimmateriaal, constante begeleiding, …
PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
De leerkracht van het 1ste leerjaar wipt tijdens de turnlessen eens binnen in
de kleuterklas om een praatje te maken met de kleuters.

Gezondheidsrubriekje

Meer info op www.gezondeschool.be
juf Ria
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AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.

ma 6 mrt

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Jeugdboekenweek wordt jeugdboekenmaand (Thema
maart 2017 = Je bent wie je bent)
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 2de kleuter: Naschools kleuterturnen in de turnzaal
(organisatie juf Annelies)

di 7 mrt

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 13:30
- 16:25
- 16:30

do 9 mrt

- 16:15 3de leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschools ‘Start to Run’
(organisatie juf Ruth)

vr 10 mrt

- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

ma 13 mrt

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 14 mrt

- 1a Project jeugdboekenmaand in de bibliotheek
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Ria)

Zwemmen 2de leerjaar
Zwemmen 4de leerjaar
Zwemmen 6de leerjaar
1a en b Eersteklasconcerten in het concertgebouw
Naschools typen (organisatie juf Ria)
Oudercontact 6de leerjaar (advies + BaSO-fiche)
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do 16 mrt

- 16:15 3de leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:25 Naschools typen: Eindtoets (organisatie juf Maaike)
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschools ‘Start to Run’
(organisatie juf Ruth)

vr 17 mrt

- Pyjamadag Bednet (symbolische actie in de lagere school)
- Sportdag kleuterschool (door organisatie Sportiek in
Zedelgem) met de bus
- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

ma 20 mrt

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 2a en 2b Bezoek aan de kinderboerderij (volle dag)
'Eitjes roven en bakken + boerderijverkenning
- 09:00 Kom- en kijkmoment met mama en papa in de
peuterklas voor nieuwe peuters die binnenkort naar school
mogen.
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 21 mrt

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 16:25

wo 22 mrt

- 10:45 Vandaag organiseert de ouderraad een opvolgingscontrole van de fietsen voor de kinderen van het 4de, 5de en
6de leerjaar Is jouw fiets in orde?

do 23 mrt

- 16:15 3de leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschools ‘Start to Run’
(organisatie juf Ruth)

ma 27 mrt

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 28 mrt

- 1b Project jeugdboekenmaand in de bibliotheek
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

Zwemmen 2de leerjaar
Zwemmen 4de leerjaar
Zwemmen 6de leerjaar
Naschools typen: EINDTOETS (organisatie juf Ria)
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do 30 mrt

- 16:15 4de leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschools ‘Start to Run’
(organisatie juf Ruth)

vr 31 mrt

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.

Paasvakantie van zaterdag 1 april t.e.m. maandag 17 april
zo 16 apr

- Pasen

ma 17apr

- Paasmaandag (vrije dag)

di 18 apr

- Instapdag voor nieuwe peuters
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 13:30 4a Bezoek aan de kinderboerderij 'Inkt en kleuren
uit de natuur - schrijven met een ganzenveer'

wo 19 apr

- 08:45 2de kleuter (groep 1) Medisch onderzoek in het
CLB (bus 8u45 en 11u30)
- 09:00 4b Bezoek aan de kinderboerderij 'Inkt en kleuren
uit de natuur - schrijven met een ganzenveer'
- 09:00 3de kleuter (groep 1) Watergewenning in S&R
Olympia

Mogen we vriendelijk vragen om erop toe te zien dat uw kind zijn/haar
turnkledij / zwemgerief meeneemt naar huis zodat er tijdens de vakantie
niets aan de kapstokken blijft hangen.

Ik wens alle kinderen een deugddoende vakantie.
Christophe Vanpoucke, directeur
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