
 

schoolflits 4 schooljaar 2020-2021  - 14 oktober 2020                                          

 

 

SAMEN! 
Beste ouders, beste leerlingen 

De berichtgeving van de afgelopen dagen is niet mals. De coronacijfers blijven 

omhoog schieten. Voorlopig is onze school, op enkele tests van leerlingen, ouders en 

leerkrachten na, gelukkig nog niet getroffen. We hopen dit zo lang mogelijk uit te 

houden. Mocht de kleurcode voor het onderwijs naar oranje veranderen, dan liggen 

de plannen klaar om dit zo goed mogelijk en zo snel mogelijk uit te voeren. We zijn 

het schooljaar gestart met maatregelen die strenger waren dan nodig binnen code 

geel. Hierdoor zullen de aanpassingen niet te groot zijn indien we overgaan tot code 

oranje. We bekijken de situatie van dag tot dag. Samen komen we er wel!  

Intussen draait onze school op volle toeren. Een school waar we Zin hebben In Leren 

en Leven! 

 

JAARTHEMA “INGEKADERD” 

 
We zijn gestart met het kader ‘Uniek zijn’. Zagen jullie al het grote kader voor het 

venster van het bureau van mevrouw Kim? We vormen een gezellig(e) (t)huis 

samen met iedereen van onze school. Iedereen heeft zijn plekje in dit kader. 

Iedereen hoort erbij. Iedereen is uniek en speciaal. 

 

Weten jullie nog wat onze juffen uniek maakt? Ze vertelden jullie dit bij de start van 

het schooljaar. 

 
Juf Veerle geeft aan al onze leerlingen een opdracht; 

 

Op 1 september werden de juffen ingekaderd in het nieuwe schooljaar.  

Weet jij nog welk kader elke juf uniek maakt?  

Verbind het kader van de juf met het juiste voorwerp.  

Deponeer je blaadje in de brievenbus op de grote speelplaats.  

Vanaf 50 ingediende werkjes verdienen alle leerlingen samen een extra 

middag om muziek te spelen. 

Deadline: 21 oktober. Veel succes! 

 

Je kan het werkblad vinden op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – VRIJDAG 16 OKTOBER  

Vrijdag moeten de leerlingen niet naar school want dan kruipen de juffen opnieuw 

achter de schoolbanken. 

We werken die dag aan schoolvisie, het schoolwerkplan, verdieping in het leerplan 

ZILL, ICT en het kinderparlement. Dit in verschillende coronaproof sessies.  

Zoals je ziet, zullen we heel wat werk te verzetten!  

 

SAVED BY THE BELL  
 

5 oktober is het de internationale dag van de leerkracht, maar ook staan we elk jaar 

even stil bij de actie “Saved by the bell”.  

We zetten niet alleen onze eigen leerkrachten 

in de schijnwerpers, maar ook alle 

leerkrachten overal ter wereld die vaak in 

moeilijke omstandigheden het beste van 

zichzelf geven. 

Ook in onze school  willen we deze actie 

zichtbaar en hoorbaar te maken. 

 

 

 

 In de week voor 5 oktober maakten de 

leerlingen van de lagere school voor hun 

juffen een affiche om hen persoonlijk te 

bedanken voor alle kansen die zij krijgen in 

de klas en op school. Ook leerden we hoe 

Daniël en Lidia uit Oeganda naar school 

gaan en daar soms andere, soms dezelfde 

kansen krijgen. Op 5 oktober dansten we 

met de hele school het  “saved by the bell” dansje en zwaaiden we honderden 

bellen. 

                 door juf Tine 
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DE HELE WINTER DIKKE TRUIENDAG 

Één van de belangrijkste aanbevelingen in de strijd 

tegen het coronavirus is het zeer regelmatig ventileren 

van de klassen en gebouwen. We zetten dus de hele 

dag door zoveel mogelijk de ramen en deuren open 

van de klassen. Ook de CO2-meters houden mee een 

oogje in het zeil of er voldoende zuurstof in de klas is.  

Dit betekent dat het in de meeste klassen een pak frisser 

is dan vroeger. Je voorziet dus best op koudere dagen 

voldoende warme kledij. Uiteraard ligt de verwarming aan, maar minder lang dan 

vroeger. Wij kiezen voor frisse en zo gezond mogelijke lucht in onze klassen! 

 

SPAARACTIE STICKERS KIWI  

Wij doen opnieuw mee met de actie “Fruit een lekkere buit”.  

Helpen jullie ons mee de stickers van de kiwi’s sparen? Vanaf 150 

stickers krijgen wij 10 nieuwe klasballen cadeau, vanaf 300 stickers 

krijgen we 20 ballen! Dankjewel!  

 

GOUDEN VERKEERSMEDAILLE  

We ontvingen van VSV een gouden verkeersmedaille! 

Dit betekent dat we ons vorig schooljaar sterk hebben ingezet om 

al onze leerlingen veilig te leren stappen en vaardig te laten 

fietsen. Bravo voor iedereen en bedankt om hier als (groot)ouder en als leerling 

blijvend aan mee te werken!  

 

GEZOCHT: HANDIGE HELPERS (M/V) 

We plannen weldra enkele werken in onze school om onze internetverbinding beter 

te maken.  

Hiervoor zullen er een paar kabels moeten worden bijgelegd, acces points 

opgehangen, ed… We kregen al heel wat hulp van een papa die ons bijstaat met 

raad en daad omtrent het netwerk (waarvoor 1000x dank!), maar nu zoeken we ook 

enkele mensen die willen helpen om de infrastructuur hiervoor in orde te maken.  

Voel je je hiervoor geroepen? Dan mag je de directie een mail of berichtje sturen. 

Dan vormen we samen een echt WERKgroepje. Wees gerust, het is niet de 

bedoeling om jullie constant op te trommelen! 😉  
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REPORTAGE DOOR KLAS 4 

Enkele reporters van klas 4 stelden vragen aan juf Sophie, juf Ruth, juf Laura, 

juf Tine en juf Nancy. 

Wat maakt jou uniek?  

Welk voorwerp past bij jou? Waarom? 

Wat zou je veranderen aan onze school als je 1 ding mocht veranderen? 

Hieronder vind je hun ingekaderd verslag: 
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KLASDOORBREKEND LEZEN EN REKENEN 

Joepie! We zijn weer gestart met lezen in groepjes. 

Elke maandagmiddag lezen de kinderen van het 2° en 3° lj in gemengde kleine 

groepjes. 

Zo komt elk kind veel meer aan bod. 

De groepjes zitten verspreid over de beide klassen ongeacht hun niveau. 

Elk groepje wordt begeleid door een ‘tutor’ van het 5° lj  

(onder het alziend oog van de juffen). 

Leesplezier verzekerd! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Op  donderdag maken we er een echte beestenboel van. 

Dan werken we in onze rekenjungle met 

de kinderen van het 2°, 3° en 4° lj 

in gemengde rekengroepen. 

Bij de wolven, panters, leeuwen, gorilla’s of beren 

oefent elk kind rekenvaardigheden 

op zijn eigen leerniveau. 

Laat die sommetjes nu maar komen! 

       door juf Mieke 
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Klas:…………………. Naam: ……………………………………………………… 

Tip: Sommige juffen hadden hetzelfde voorwerp mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


