Herfstprikkel 2013
VBA Anzegem, De Verrekijker

Seizoenen,
jaren, kinderen, geliefden,
alles komt en gaat.
Wat wij bewaren zijn de beelden
die nog blijven spreken
over innigheid van leven
en over pijn van sterven.
Zoals elk blad
dat valt voelt in zijn fijnste nerven.
Kris Gelaude

Allerheiligen
Allerzielen
Waarom zijn heiligen, heiligen?
Omdat ze opgewekt waren,
als het moeilijk was om opgewekt te zijn;
geduldig, als het moeilijk was om geduldig te zijn;
omdat ze verder gingen, als ze het eigenlijk
wilden opgeven;
omdat ze stil waren,
als ze eigenlijk liever wilden spreken;
en aangenaam, als ze slecht gemutst waren.
Dat is alles.

Onze schoolkalender tot aan de kerstvakantie
-

Herfstvakantie: 26 oktober-3 november
Maand november: beeldknap
7 november: Schoolfotografie
18 november: info-avond … van het zesde leerjaar naar het
secundair.
19 november: grootouderfeest
22 november: Noord-zuiddag: 4de leerjaar
5 december: Sint op school
9 december: Start proeven
17 december: Einde proeven
19 december: Oudercontact met rapportbespreking
24 december: Kerstviering verzorgd door de kinderen van onze
school.
10 januari: Nieuwjaarsreceptie voor de dichte medewerkers van
onze school.

Goed om weten
De schooldoorlichting ligt al enkele weken achter
ons. Een heel intensieve periode voor de school die we
goed doorkwamen. Het ontwerpverslag werd samen
met schoolbestuur, leerkrachten, directie en
inspectieteam doorlopen en besproken. Eens het
ontwerpverslag goedgekeurd is, wordt het op de
website van de onderwijsinspectie geplaatst en kunnen
ouders, die dit wensen, het verslag op school inkijken.
We zijn een school in sterke ontwikkeling, waarbij we
voortdurend nadenken over verbetering. Met onze school zijn we al een
prachtig traject gegaan. De inspectie focuste vooral op wiskunde en taal. Alles
in één keer aanpakken lukt niet … als je dan een focus lukt die je als school
nog niet aanpakte, heb je een beetje pech. Maar deze schooldoorlichting zien
we als een positieve stimulans en een mooie spiegel om onze school verder te
laten groeien tot een professionele leergemeenschap.
Volgende items uit de doorlichting kunnen we alvast meegeven:
- De kinderen uit onze school halen goede resultaten, zelfs als ze
doorstromen naar het middelbaar.
- Het onderwijs op onze school is sterk in doelgerichtheid.
- We hebben een duidelijke zorgstructuur met aandacht voor kinderen die
het moeilijk hebben en die dat wat meer uitdaging nodig hebben.
- Voor wereldoriëntatie moeten we op niveau lager onderwijs er werk van
maken om ons onderwijs nog meer te enten op de visie van het leerplan

en het verkennen van de omgeving een waardevolle plaats geven in het
onderwijstraject.
- Er worden heel wat inspanningen gedaan om
ons onderwijs over de klassen heen op elkaar
af te stemmen.

Opvang op school.
Vanaf dit schooljaar is de opvang volledig in het
beleid van de gemeente. De school verleent haar
samenwerking en denkt mee om de opvang te
optimaliseren.
Wij willen nogmaals benadrukken dat de school een
kwartier voor en na schooltijd gratis opvang voorziet.
Wie dus ‘s morgens vroeger opvang nodig heeft kan van de betalende
opvang genieten.
Wie na 16.15 (of na 12.05 op woensdag) niet werd opgehaald zal
aansluiting zoeken bij de betalende opvang.
Mogen wij vragen om ook steeds heel duidelijk te communiceren of uw
kind opvang nodig heeft.
Eerste hulpverlener:
Juf Katrien en juf Marleen volgen de opleiding tot
eerstehulpverlener bij het Rode Kruis.

Infoavond zesde leerjaar
Op 18 november komt Yves Duthoo, onze CLBmedewerker, een uiteenzetting geven voor alle ouders die
kinderen hebben in het zesde leerjaar. Hier zal de structuur
van het secundaire onderwijs nader toegelicht worden. De
infoavond zal starten om 19u30 en zal doorgaan in De
Palm.

Prettige vakantie!

