DECEMBER 2006

NIEUWSBRIEF OUDERS
MEI 2017

DECEMBER 2006

SEPTEMBER
MEDEDELINGEN2012
Vrije dagen (nog even herhalen)
 woensdag 24 mei ‘Pedagogische studiedag’ voor de
leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen)
 donderdag 25 mei ‘Hemelvaartsdag’ (vrije dag)
 vrijdag 26 mei is een vrije dag
 maandag 5 juni ‘Pinkstermaandag’ is een vrije dag
One Mile A Day voor het 1ste, 2de, 3de, 5de en 6de
leerjaar
Maandag 8 mei doen de kinderen van 1-2-3-5-6
mee aan het sportevenement ‘One Mile A Day’
dat plaatsvindt aan het sportcomplex van de
Koude Keuken. Tussen 10u en 11u lopen de
kinderen per leerjaar 1 mijl, voorafgegaan door
een leuke opwarming, samen met Tia Hellebaut.
De kinderen krijgen een T-shirt. Aan de aankomst
krijgen alle deelnemers nog een medaille, een
rugzakje en een flesje water. We wensen de
kinderen nu al veel plezier en veel succes.
Schoolreis 1ste kleuter a en b
De kleuters van K1a (juf Delphine) en van K1b (juf Eef) gaan op vrijdag 19
mei met de bus op schoolreis naar speeldorp 'De Jungle' in Zwevezele (zie
brief van de kleuterjuf).
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Voetbaltornooi met de basisscholen van de groep Sint-Lodewijk zondag
21 mei
Dit voetbaltornooi wordt georganiseerd voor de leerlingen
van het vierde leerjaar en is aan zijn dertiende editie toe.
Ploegen van de verschillende scholen van de
scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege nemen het
tegen elkaar op. Meester Patrick bezorgt hieromtrent een
brief en stelt een ploeg samen met kinderen die hiervoor
geïnteresseerd zijn. Supporterende leerkrachten zijn
uiteraard van harte welkom. Ouders zorgen zelf voor het
vervoer naar het terrein van het Sint-Lodewijkscollege
(Magdalenastraat 30).
Musical 6de leerjaar
Dinsdag 23 mei 2017 presenteren de
leerlingen van het 6de leerjaar hun
afscheidsmusical ‘Brand’.
We garanderen u veel muziek, dans,
vlammende misverstanden en een
vonkje romantiek.
Krijgt u al zin in dit verrassende
spektakel? Dan zien we u graag op
23 mei in het cultuurcentrum MAZ in
de Magdalenastraat.
De voorstelling start om 19u30.
Tickets kunnen besteld worden bij één van de leerlingen van het 6de leerjaar.
Prijs: volwassenen
€ 6 per ticket
kinderen jonger dan 12 jaar
€ 4 per ticket
De opbrengst van de musical gaat naar jaarlijkse gewoonte naar de
afscheidsreceptie en de afscheidsbarbecue van onze zesdeklassers. Tot de
23ste mei!
Eerste communie
Zaterdag 27 mei en zondag 28 mei doen heel wat
kinderen van het 1ste leerjaar hun eerste communie in de
kerk van Sint-Baafs. We wensen de kinderen en hun
familie een heel fijne dag. Proficiat!
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Buurklassenproject met basisschool 'De Marshof' uit Zwolle
Van woensdag 31 mei tot en
met vrijdag
2
juni komen
de
Zwollenaars uit groep 7 (= 5de leerjaar)
op driedaagse naar Brugge. Dit jaar
werken we rond een middeleeuws
huwelijk tussen een Zwolse hertog en
een Brugse jonkvrouw. De voorbije
maanden werkten onze kinderen in projectmiddagen al aan de voorbereiding
van het huwelijk. Via Skype toonden we al meerdere keren aan de
Zwollenaars de groei van het project. We kijken er dan ook ontzettend naar
uit om binnenkort een heus huwelijk te vieren... De kers op de taart van een
jaar ons te verdiepen in de middeleeuwen. We hopen op mooi weer en
wensen de kinderen nu al een leerrijke ervaring toe.
Vormselviering: zaterdag 3 juni
Heel wat kinderen van het 6de leerjaar vieren op zaterdag 3 juni om 14u30
hun vormsel in de kerk van Sint-Willibrord. Iedereen is welkom. Na de viering
is er een korte receptie op het pleintje voor de kerk.
Vormsel volgend schooljaar: zaterdag 26 mei 2018
Stages
kleuter
Stageklas
Observatie Stageperiode
dag
K1c/2c juf Ann
Muzisch project:
K2a juf Gwenny
do 18/05 en vr 19/05:
K2b/3b juf Martine
Toneelvoorstelling
K3a juf Annelies
K3a juf Annelies
di 2/05-ma 15/05
K2b/3b juf Martine
ma 24/04-vr 5/05
K2a juf Gwenny
wo 3/05-vr 12/05
Stageklas

4a juf Katrien
4b juf Ann
5a juf Ingeborg /
juf Maaike

lager
Observatie Stageperiode
dag
do 27/04- vr 5/05
do 27/04- vr 5/05
do 27/04- vr 5/05
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Naam
student
Studenten
Vives

juf Axelle
juf Michelle
juf Isabeau
Naam
student
juf Miep
juf Pauline
juf Lisa
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OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
maandag 12 juni
dinsdag 13 juni
donderdag 22 juni

maandag 26 juni
dinsdag 27 juni
woensdag 28 juni

vrijdag 30 juni

Klasfoto voor kleuter en lager
5de en 6de leerjaar: Schoolreis naar de SintPietersplas 'Watercoctail'
K1c/2c (juf Ann) - K2a (juf Gwenny) - K3a (juf
Annelies) - K2b/3b (juf Martine): Schoolreis naar
familiepark Harry Malter in Destelbergen
(met de bus)
3de en 4de leerjaar: Schoolreis naar 'De
Zonnegloed' in Oostvleteren
Oudercontact (kleuter en lager) (vanaf 16u30)
Afscheidsreceptie voor ouders met kinderen in het
6de leerjaar (18u00-20u00 - uitnodiging volgt)
Afscheidsfeest (barbecue + fuif) voor de kinderen
van het 6de leerjaar (18u00-22u00)
11u00 oversprong 3de kleuter naar het 1ste leerjaar
+ receptie (uitnodiging volgt)
Vrije namiddag voor alle kinderen
(start van de grote vakantie)

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Aandachtspunt tijdens de maand mei
We letten erop dat kinderen (waar het kan) woorden in één schrijftrek
schrijven.
We lichten de pen op voor de letters S F I O Q V W X s c
PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
Activiteit
Samen spelen tijdens een sportnamiddag
Gezondheidsrubriekje
Op jonge leeftijd kan je als ouder de smaakvorming van uw
kind nog beïnvloeden. Probeer kinderen niet teveel een
voorkeur voor zoete smaken aan te leren. Voeg bijvoorbeeld
geen extra suiker toe aan sommige voedingswaren. Bied hen
ook de zure, bittere en zoute smaken aan. (juf Ria)
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt mei

HAVIK

AANVECHTEN CONFRONTEREN BEKRITISEREN
Met zijn scherpe blik spiedt de havik van hoog in de lucht de omgeving af,
speurend naar wat lelijk, vals of slecht is. Als hij iets opmerkt, duikt hij naar
beneden en grijpt met zijn krachtige klauwen en scherpe snavel naar zijn
prooi. Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt
of onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug
onrechtvaardigheden aan te vechten. Het stelt kritische vragen om te toetsen
of er in datgene wat aangeboden wordt geen onjuistheden of fouten te
ontdekken zijn.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar :
Ik ontdek een foutje en durf het zeggen.
de
2 leerjaar :
Ik durf tegen iemand zeggen wat hij of zij verkeerd doet.
de
3 leerjaar :
Ik durf zeggen tegen iemand die ouder is wat hij of zij
verkeerd doet.
de
4 leerjaar :
Ik laat op passende wijze mijn afkeur blijken bij
onrechtvaardige situaties.
de
5 leerjaar :
Ik denk kritisch na over bepaalde maatschappelijke
toestanden.
de
6 leerjaar :
Ik denk kritisch na over bepaalde maatschappelijke
toestanden.
AGENDA
di 2 mei

- 09:00 5a Bezoek aan de kinderboerderij 'Bevruchting en
geboorte bij boerderijdieren'
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 13:30 5b Bezoek aan de kinderboerderij 'Bevruchting en
geboorte bij boerderijdieren'

wo 3 mei

- 08:45 2de kleuter (groep 3) Medisch onderzoek in het
CLB (bus 8u45 en 11u30)
- 09:00 3de kleuter (groep 1) Watergewenning in S&R
Olympia
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ma 8 mei

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 4a en 4b (Week van de zee) Workshop 'Strandlabo en
wind, vliegeren' in Zeebrugge
- 1ste, 2de, 3de, 5de en 6de leerjaar: Afspraak aan het
sportcomplex Koude Keuken voor het evenement
'One Mile A Day'
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

di 9 mei

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

wo 10 mei

- 09:00 3de kleuter (groep 2) Watergewenning in S&R
Olympia

do 11 mei

- 16:15 4de leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschoolse les 'Start to Run' als voorbereiding op
Dwars door Brugge (organisatie juf Ruth)

zo 14 mei

- Moederdag

ma 15 mei

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

di 16 mei

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 13:30 3de kleuter (groep 1) Bezoek aan de kinderboerderij
'Brood bakken'

wo 17 mei

- 09:00 3de kleuter (groep 1) Watergewenning in S&R
Olympia

do 18 mei

- 5de en 6de leerjaar: Workshop 'dode hoek'
- 16:15 4de leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)

vr 19 mei

- K1a (juf Delphine) en K1b (juf Eef) Schoolreis naar
speeldorp 'De Jungle' in Zwevezele (met de bus)
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zo 21 mei

- 4de leerjaar: Voetbaltornooi tussen de verschillende
scholen van de scholengemeenschap (organisatie meester
Patrick) (Locatie: Magdalenastraat 30)

ma 22 mei

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager

di 23 mei

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 13:30 3de kleuter (groep 2) Bezoek aan de kinderboerderij
'Brood bakken'
- 19:30 6de leerjaar Musical in de MAZ (Magdalenazaal)

wo 24 mei

- Pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)

do 25 mei

- Hemelvaartsdag (vrije dag)

vr 26 mei

- Vrije dag

za 27 mei

- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs (zaterdag
27/05 of zondag 28/05)

zo 28 mei

- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs (zaterdag
27/05 of zondag 28/05)

ma 29 mei

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

di 30 mei

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar (omwille van een peilingstoets Frans voor het 6de leerjaar)

wo 31 mei

- 08:30 5b Medisch onderzoek in het CLB (bus 8u30 en
11u50)
- 09:00 3de kleuter (groep 2) Watergewenning in S&R
Olympia
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do 1 juni

- 5de leerjaar: Buurklassenproject (De Zwollenaars op
bezoek in Brugge)
- 16:15 5de-6de leerjaar: Naschools sport en spel
(organisatie meester Patrick)

vr 2 juni

- 5de leerjaar: Buurklassenproject (De Zwollenaars op
bezoek in Brugge)

za 3 juni

- 14:30 Vormsel

zo 4 juni

- Pinksteren

ma 5 juni

- Pinkstermaandag (vrije dag)
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