De Goede Basis
Anzegem

Warme kerst(info)prikkels
Kalender januari.
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NIEUWJAARSDAG

Knuffelcontact ‘het’ woord van het jaar 2020.
In deze speciale tijden met heel wat
bezorgdheden straalt het woord de
warmte uit die we nodig hebben.
Fijne feestdagen voor jullie gezin, jullie
familie, jullie knuffelcontact en al wie je
met veel bubbelwarmte kan, mag en
(zou) wil(len) omringen.

Start pannenkoekenactie

Warme knuffel van directie en VBA-team Centrum.

MST 4C

MST 5C

Wij hopen iedereen terug te ontmoeten op maandag 4 januari!
Voorlopig geen verlengde kerstvakantie. Hou je bubbel klein zodat het vlug normaal kan zijn!
Afdeling Centrum, Kerkstraat 91 Anzegem
056/651890
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Kan je onze 5 VBA’ntjes ontdekken in onze terugblik?
Wist je dat de kleuterschool een belangrijke basis geeft voor het leren in de lagere
school!
Een doordachte leeromgeving in de kleuterschool betekent immers een goede
opstap naar de lagere school.
Na de magische sintperiode genieten de jongste kleuters deze week van de rustige
kerstsfeer.
We versierden onze kerstboom! Sfeer en gezelligheid 10/10!

We hoorden alles over baby Jezus die binnenkort zal geboren
worden, en gaandeweg groeide de spar in onze klas tot een hele mooie versierde kerstboom!
Check ook onze blog op de schoolwebsite voor meer sfeerbeelden!

Heb je de kerstpopjes van de 2de kleuterklas al zien schitteren in hun boom?
Ook in de huishoek staat een mini kerstboompje dat ze tijdens het spelen mogen versieren.
En of dit plezant was!

Wist je dat de 3de kleuterklas elke dinsdagnamiddag buiten te vinden is?
We spelen en leren, gaan op onderzoek, leren
samenwerken, vieren feest, ... en dat allemaal in de
gezonde buitenlucht. De Borreberg moet ons nu even
missen maar gelukkig hebben wij een rijke speel - en
leeromgeving op school en in de buurt van onze school.
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De kleuters vierden hun kerstfeest.

In het eerste leerjaar gaven we de voorbije weken het beste van onszelf tijdens het maken
van de kerstproeven. Na dit zwoegen en zweten hebben we nu tijd om de creatieveling in
onszelf naar boven te laten komen. We maakten mooie prikfiguren voor kerst. Zijn ze toch
niet mooi? Wij fleurden er alvast onze klas mee op!

De leerlingen van het tweede leerjaar zijn fier op het pietendiploma.
- klauteren op de klimmuur
- evenwicht op de balk
- een hoge toren maken
- klimmen op het klimrek
- ...
En ja hoor, iedereen is geslaagd en kreeg zijn diploma van de juf.
Wat een fijne turnles.
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Een sfeervolle maand december in het derde leerjaar








Het begon met een spannend verhaal De GVR
in de voorleesweek. Hoe het afloopt met Sofie
weten we nog niet…
We knutselden een stoomboot voor Sint en Piet
en gingen op Pietenzoektocht. Het was een
leuke voormiddag.
De laatste 2 weken werd er volop gewerkt aan
spetterende nieuwjaarsbrieven. Schrijven,
schilderen, knippen en plakken, we deden het
allemaal!
De laatste dagen werden we verwend met
enkele muzische activiteiten. We gingen kijken
naar de prachtige kerstmusical van het 5de en
6de leerjaar. Tenslotte konden we ook nog
genieten van een muzikale betovering in onze
klas ‘Wintersuite’ een voorstelling van het
Belgian National Orchestra.

Het 4de leerjaar zorgt samen voor sfeer en gezelligheid in de klas.

Zorg dragen voor sfeer
en gezelligheid

Onze warme, dankbare nieuwjaarswens in
een mooi kleedje steken.

Cluedo op school: Een spel dat ons heeft
uitgedaagd om goed samen te werken.
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Kerstmusical opzetten, een tweejaarlijks gebeuren waar de kinderen van het 5de en 6de
leerjaar heel hard naar uitkijken. Dit jaar terug een mooi maar spannend traject met een
prachtig resultaat. Door deze rare tijden wat anders, maar toch heel waardevol.
Het traject van de 3de graad in hun ‘Sterren van de hemel’:

6 weken geleden voorstelling van de
musical brainstormen verdelen van de
rollen

werken in groepen :
1. decor en affiches
2.kerstverhaal met
geluiden - maken power
point
3. zingen - aanduiden
solo’s
4. acteren - inlezen spelen

Samenkomen in de zaal en dan hevig
verlangen om te beginnen!

Op dinsdag 15 december speelden we een netbaltornooi op schoolniveau. De kinderen van het 5de en
6de leerjaar samen, vormden 6 ploegen die het tegen elkaar opnamen. Het waren zeer spannende
wedstrijden met heel sportieve ploegen. Bedankt allemaal voor jullie sportieve inzet!
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Onze schoolgevel geeft
kleur in de Kerkstraat.
Onze VBA’ntjes
zwaaien vrolijk naar
iedereen.

Onze ouderraad ondersteunde op de achtergrond:
- Ons sintfeest met lekkers en …
- Zamelde sokken in voor ‘de warmste week’
- Deed een oproep om kerstgeschenkjes voor ‘elk’ kind in Anzegem en dit voor een warme Kerst.
De ouderraad bedankt de ouders voor de warme ondersteuning.

Onze ict-coördinator, Martijn, heeft een ict-netwerk voor
onze school uitgetekend. De uitvoering van dit netwerk
is gestart … meer als 1500 m kabel! Onze school is dan
klaar om andere vormen van onderwijs nog beter te
integreren in de klas- en schoolwerking.
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Ons ‘zorg’project voor cognitief sterk
lerende kinderen.
Deze week was er een online infozorgvergadering voor de ouders van de
kinderen die wekelijks in de klas zitten
van juf Sofie. De ouders kregen er
toelichting over de zorgwerking voor hun
kinderen. In deze werking proberen we de
leerhonger van de kinderen te stillen en
stimuleren we ze om hun eigen
‘leer’kracht te ontdekken en te vormen.
Voor deze kinderen kwam er naast het oudercontact ook een
kindcontact waarbij we heel blij waren dat kinderen zichzelf
heel goed konden inschatten en dat de kinderen konden
verwoorden waar aan kan gewerkt worden.
Kindcontacten: Op onze school organiseren we trouwens
voor alle kinderen kindcontacten. Een kindcontact is een
ontmoetingsmoment tussen leerkracht en het lerende kind
We luisteren naar elkaar en willen we kinderen mee
verantwoordelijk maken voor hun eigen leren in de klas en op
school. Wij geloven er immers in dat het zo goed is dat een
kind zijn leerontwikkeling in eigen handen durft te nemen.

Een fijne Kerst in jullie warme bubbel.
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