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Speciaal in de kijker:

Kalender maart
Zo

01

Ma

02

Instap peuters

Di

03

PV – geen studie/MST6A

Wo

04

Do

05

Vr

06

Za

07

Zo

08

Ma

09

Di

10

MST6C

Wo

11

Theater PK – K1 Atletiek

Do

12

Vr

13

Za

14

Zo

15

Ma

16

Di

17

Meester of de fiets

Wo

18

Ped. studiedag-geen school

Do

19

5A Techniek

Vr

20

Piepeloeren 17.00-18.30

Za

21

Zo

22

Ma

23

Di

24

Wo

25

Do

26

Vr

27

Za

28

Zo

29

Ma

30

Inleefatelier 5 – 6

Di

31

Rollebolle kleuter

5A/5-6C techniek
Jeugdboekenweek Kunst

Vijfkamp 3-4

De affiche is nog in ontwerp!
Start van ons ‘feestival’ om 14.30!

De behandeling van luizen een doorgedreven waakzaamheid en
zorg is een opdracht van ons allemaal. Als school kunnen wij de luizen
niet klein krijgen als niet iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

2A Borreberg

de

de

Luizen behandelen.
Neten uitkammen met
de natkammethode.
Alles wassen
Nabehandeling …
Waakzaam blijven

Telling 1 februari:
- Weet je dat onze VBA-scholen de kaap van 350 hebben
overschreden en dat dit zeker 20 jaar geleden is.
- Weet je dat onze 2 VBA-scholen even groot aan het worden
zijn.
- Weet je dat elke school 3 kleuterklassen en 6 lagere klassen zal
hebben volgend schooljaar.
- En weet je dat wij daar met zijn allen heel trots op zijn!

Een gezin wil vervroegd op reis, een reis wat uitbreiden of eens op verlengd weekend! Kan dat?
Ouders vragen heel dikwijls toelating (familiale redenen) aan de leerkracht of aan de
directie om vervroegd op reis te gaan of de reis wat uit te breiden. Voor
schoolplichtige kinderen kan een school hiervoor nooit toelating geven. (Neem
hiervoor zeker een kijkje bij de onderwijsregelgeving omtrent afwezigheden) Dergelijke
afwezigheid moet altijd geregistreerd worden als een onwettige afwezigheid. Er kan
ook nooit aan de leerkracht of aan de school gevraagd worden om een organisatie
hiervoor aan te passen.
Speciale namiddagen voor een vakantie, georganiseerd door de school, worden
jammer genoeg soms gezien als minder belangrijk, niettegenstaande dat dit van de
leerkrachten heel wat inspanningen vraagt.
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Bo beweegt

Kronkeldidoe in de 1ste graad

Unihockey voor 5 en 6!

2 trofeeën voor het 5de!

Circusartiesten – acrobatentalent!

Veel fietsplezier op de fietscross en veel VBA-kids die het podium vullen! Proficiat

Tina Talent:

Mijn teken- en knutseltalent
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Otto
ontmoet

Onze logistieke groep gastvrij ontvangen, met een kijkje achter de schermen bij onze
traiteur Willequet.

Ontmoeten in wederzijds respect … daarom geven wij aandacht aan de week tegen
pesten. ‘Stip-it’
1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig
maakt.
3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij
4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die
gepest wordt.
Samenwerking tussen school en ouders is hierbij ook zeer
belangrijk, want geen enkele ouder is gelukkig met een gepest
kind of een pestend kind.

Welkom Aymeric, die maandag gestart is in het 4de leerjaar.
EElkaar ontmoeten bij een lekkere pannenkoek en hierbij de school steunen.
Onze VBA-scholen verkochten samen 1359,5 kg. Pannenkoeken is onze
school steunen. Bedankt.
Dank zij deze actie smullen we op vrijdag van de lekkere poffertjes op ons
kinderfeest van carnaval.

Elke dag iets geks, iets anders … op weg naar vrijdag ‘onze’ carnavalnamiddag.
Gekke kousendag Maskerade Verschillende schoenendag
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Wat begon met het thema dromen, groeide uit tot een trouw in de 2de kleuterklas van
juf Karlien.

Op vrijdag 14 februari was het aan het gemeentehuis in Anzegem een
ongewone drukte.
Ruim 50 kleuters stonden te wachten op twee tortelduifjes.
Kleurige linten in het haar, das of strik en allen feestelijk uitgedost.
Om klokslag 10.30 uur kwamen Daan en Helena eraan, klaar voor het
kleuterhuwelijk.
Schepenen Anja Desmet en Christophe Vandererven leidden de plechtigheid
in de raadszaal in goede banen. Christophe legde de kinderen in kindertaal uit
wat trouwen betekent. Dat het op de dag van de geliefden dubbel speciaal
was, hadden de kleuters goed begrepen.
Een glaasje voor de grote mensen en een hartensnoepje voor alle kinderen
werd gevolgd door een lekker valentijnsmaal met ballekes in tomatensaus in
de school.
En omdat het in ’t echt was, volgde er nog een spetterend dansfeest met juf
DJ.
Ons kleuterkoppeltje kreeg een droomhuwelijk uit de duizend!
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Zita Zorg

Op weg met Zita in de zorgwerking. Kinderen extra uitdagen en ondersteunen in hun leren.
Weet dat die ondersteuning te vinden is op verschillende vlakken op school:
- Zorgwerking in de klas, met de leerkracht als eerste zorgverstrekking. (extra uitleg, extra
oefeningen zowel voor kinderen die naar onder als naar boven toe extra uitdaging nodig
hebben, zorggroepje in de klas (soms ondersteund door juf Veerle) …
- Buiten de klas in het zorggroepje of individueel van juf Veerle of juf Joke (oefeningen –
gesprekjes …)
- Groepje kinderen dat een andere uitdaging in het leren nodig heeft … ook om hun leren
boeiend en uitdagend te houden en iets anders en dieper te duiken in de uitdagingen
van het leren. (Dnkrs)
- In die werking worden kinderen ook op regelmatige basis geëvalueerd. Met een
document die af en toe naar huis meegaat zal je kunnen lezen waarvoor jouw kind in het
zorggroepje zat.

Zorg voor het milieu – dikke truiendag – een compostbak in onze schooltuin.
Bertin en Nand lichten dit toe in enkele klassen.

De knuffel van Zita … knuffelmonster blij en verdrietig voelen wij zo … tijdens een
voorstelling van de klassen werden deze gevoelens in de kijker gezet.

De mooimakers van het 4de leerjaar zorgen voor een opgeruimd speelhokje!
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Nieuws uit de ouderraad:
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