Krokusprikkel 2014
VBA Anzegem, Centrumschool – De Verrekijker

Agenda:














Krokusvakantie: 1 tot 9 maart
2 maart: 21ste Ename-boerderijentocht
(mountainbike en wandelen)
5 maart: viering van Aswoensdag
o Grijsloke
o Centrum
7 maart: quiz-avond ouderraad Centrumschool
9 maart: instapdatum voor startende peuters
10 maart: toneel 1ste graad
11 maart: inleefatelier 5de leerjaar ‘Elia’ De Bron
13 maart Do(n’t’s) van Cyberpesten (infoavond
om 20.00 in zaal Ansold.)
23 maart: instapviering 1ste leerjaar Centrum
3 april: Gespreksavond overgang 3de kleuter – 1ste leerjaar
Paasvakantie: 5 april tot 21 april
26 april: Vormsel
2 mei: facultatieve vrije dag

Welkom op onze school:
Voor de centrumschool:
Mochten al starten op de teldag van februari: Juline Van Neder,
Bo Mortier, Xander Adams en Elena Alderink.
Na de krokusvakantie mogen we 2 nieuwe peuters
verwelkomen: Acelya Hajiri en Emilia Huyghe. We hopen dat die
eerste stapjes naar school jullie goed mogen bevallen.
Meester Maarten D’Haene vervangt meester Eric die nu geniet van zijn pensioen.
Juf Bénédicte Demeulenaere zal door de instaplestijden onze kleuterploeg versterken.
Voor ‘de Verrekijker’:
Briek Demeulemeester mocht al starten op de teldag van februari.
Na de krokusvakantie komt Arthur De Vos ook aansluiten
Vreugde en verdrietjes
Wij delen in de vreugde…
Bij juf Stefanie (onze kinderverzorgster) werd een derde kindje geboren: Juline
Bij juf Sarah (kleuterleidster) werd een derde zoon geboren: Kamiel
Wij delen in het verdriet …
Jenny Bossuyt, mama van juf Katty (3de kleuterklas)
Pannenkoekenactie:
Elk verkocht pakje pannenkoeken betekent een extra duwtje voor onze schoolwerking
evenredig verdeeld over de afdelingen heen.
We verkochten samen 1400 kg!
Smakelijk en bedankt voor de steun.

Kiezen om onderwijs te volgen in VBA?
De inschrijvingen voor onze school gaan van
start op 1 maart. Broertjes of zusjes van
kinderen die reeds schoollopen in VBA konden
al vooraf inschrijven tot 1 maart.
Centrum:
Voor de lagere school van de centrumschool
hebben we op vandaag voor volgend
schooljaar nog 4 plaatsjes vrij. Voor de
kleuterschool hebben we nog iets meer ruimte daar wij nog geen zicht hebben op
instappende peuters.
De Verrekijker:
Daar wij naar een grotere leeromgeving gaan, hebben wij nog wel wat ruimte voor
nieuwe instromende kinderen.
Wij starten hier alvast met 3 kleuterklassen volgend schooljaar. (peuter-eerste
kleuterklas; tweede kleuterklas en derde kleuterklas) Voor de lagere school hangt de
klasindeling af van het leerlingenaantal per leerjaar.

Straks ook een nieuwe leeromgeving voor ‘De Verrekijker’!
Zag je de 2 grote ogen van onze nieuwe
school al? Ze kunnen al heel ver kijken!
En wij kijken al hoopvol naar 1 september
2014. Zoals de kaarten nu op tafel liggen
zullen we met de kinderen van ‘De
Verrekijker’ op 1 september naar de
nieuwe school kunnen verhuizen.
De vloerwerken, de omgevingswerken en het plaatsen
van de crepi op de andere gevels van de school zijn
gestart. De andere aannemers houden zich klaar om
alles volgens plan goed te kunnen afwerken.
Met het leerkrachtenteam van beide afdelingen en de leden van de ouderraad ‘De
Verrekijkers’ brachten we al een bezoek aan de nieuwe school. Het maakt ons
enthousiast en fier voor de toekomst van VBA.

Een school tegen pesten … daar werken we samen aan.
Het onderwerp ‘pesten’ blijft een hot item. We mogen zeker
de ogen niet sluiten, maar we moeten durven ons eigen
kind zien, in een bepaalde situatie en dit met zijn eigenheid.
Ruzie maken, sloeber zijn, relaties aftasten hoort bij het
groot worden. Omgaan met elkaar in minder goede
situaties ook.
Als ouder is het zeker niet leuk te weten dat je kind gepest
wordt of meedoet aan pesterijen. Als wij op school
plagerijen of pesterijen opmerken, dan proberen wij dat
aanvankelijk intern op te
lossen, wanneer het gedrag
zich herhaalt dan brengen wij de ouders op de hoogte.
Wij beseffen ook dat er soms zaken gebeuren waar wij
geen zicht op hebben of die wij niet opmerken. Soms
broeden pesterijen heel subtiel. Wacht niet te lang om
iets te melden. Het is wel belangrijk dat je blijvende
signalen meldt aan de school en dat we daarover samen
in communicatie durven gaan.

Do(n’t’s) van Cyberpesten
INFOAVOND
donderdag 13 maart 2014
20u - ANSOLD ( Landergemstraat 1B - Anzegem)

gratis

Cyberpesten: roddels verspreiden op Facebook, privé filmpjes op
You Tube posten, beledigende mails versturen,…
De gevolgen van cyberpesten zijn intussen welbekend. Cyberpesten kan veel leed
veroorzaken bij zowel de jongere als de ouders.
Samen met Sammy Decoene van Logo Leieland bekijken we wat cyberpesten nu juist
is. Wie zijn de daders? Wie zijn de slachtoffers? Wat zijn de gevolgen? Hoe kan je
actie ondernemen als leerling, ouders en omgeving? Hoe kan je je online privacy

beschermen?
Inschrijven kan bij dienst Sociaal Welzijn (056 78 26 23 dienstsociaalwelzijn@anzegem.be) of via onze ouderraad bij Delmulle Katrien 0494
318 370 of ouderraadvba@gmail.com.
Deze voordracht is een samenwerkingsverband tussen:
Gezinsbond Anzegem, Gezinsbond Kaster, Gezinsbond Tiegem, Gezinsbond Ingooigem, Oudercomité
Leefschool ’t Groene Poortje Kaster, Ouderraad De Bergop (VBS Tiegem), Ouderraad VBS Anzegem,
Ouderraad De Verrekijkers (VBS Grijsloke), Ouderraad basisschool Het Bollebos, Yvegems
Oudercomité, Ouderraad De Beukennoot (GLS Vichte), Ouderraad kleuterschool Engelhoek, Heirwegs
Ouder Team, St-Vincentiusinstituut Anzegem, Logo Leieland, Lokaal Overleg Kinderopvang en
Gezins- en Welzijnsraad

Graag aandacht voor de openingsuren van de school!
Mogen wij uitdrukkelijk vragen om onze openingsuren te respecteren.
Vanaf 8.20 ’s morgens en 13.00 ’s middags mogen uw
kinderen op school aankomen en is er toezicht.
Wie vroeger op school aankomt sluit aan bij de
betalende opvang. Graag hiermee rekening houden.
(Voor de centrumschool :lagere schoolkinderen met
een broer of zus in de kleuterklas mogen aansluiten bij
de morgenopvang op onze school, alle andere kinderen
sluiten aan bij de morgenopvang van de Schildpad.)
Kinderen die zonder toezicht op school worden achter
gelaten staan onder de verantwoordelijkheid van de
ouders.
Bedankt voor de medewerking!

2 maart … Onze 21ste Ename- boerderijentocht.
Een dagje sporten en hierdoor ook onze schoolwerking steunen!
Fietsen en wandelen in de voormiddag.

Jij doet toch ook mee?
De inzet van heel veel mensen en de opbrengsten
komen ten goede aan onze schoolwerking.

