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22 augustus 2021

Infobrief begin schooljaar 2021-2022
Beste VBA- ouders
Beste VBA’ntjes
De vakantie is bijna voorbij. De VBA-ploeg laat de school bewegen om de klassen klaar te
maken voor de start.
Voor de grote start van 1 september wil de VBA-ploeg je graag
ontmoeten op ons welkommoment van 26 augustus tussen
17.00 en 19.00. (Mogen wij wel vragen om de geldende
veiligheidsmaatregelen nog te respecteren: mondmasker voor
volwassenen – afstand houden – handen ontsmetten)
We staan klaar om jullie startkriebelvragen te beantwoorden …

Jaarproject van onze school:
Dit schooljaar staat opnieuw in teken van Zita Zorg en haar
gevoelens.(boos/houden-van/kalm/verdrietig/bang/vrolijk)
Dit omdat we een groots project aangaan met 'De Bleekweide'.
(in navolging en met ondersteuning van Rode Neuzen) De
Bleekweide is een expertisecentrum uit Gent dat ons doorheen dit schooljaar zal begeleiden
en ondersteunen. Het doel is om ons te leren hoe we nog meer de persoonlijke groei van
kinderen kunnen stimuleren. Doorheen het schooljaar wordt dit project via foto's nog
duidelijker.

Op 1 september

is het tijd om iedereen terug te ontmoeten. Kleed je die dag in

de kleur waarbij we zien met welke gevoel(ens) je terug naar school komt. Dit kan ook
gewoon een accessoire zijn bv. een hoedje, een haarrekker, een armband, …
Maak een kleurrijke vlag met een wens voor het komende schooljaar. Breng die mee op
donderdag of op de eerste schooldag. We zullen van onze school een leuke-wensen-school
maken.
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Wij versterken onze schoolwerking ook verder …

Elke school moet mee in de digisprong voor onderwijs. Onze school is samen met de
Anzegemse vrije scholen en de gemeenschappelijke ict-coördinator Martijn al op weg en heeft een
duidelijk actieplan. Dit schooljaar zetten wij de digitale leeromgeving van de school op punt met
toestellen voor algemeen gebruik. (ipad – vernieuwde computerklas – computers voor algemeen
gebruik op school – aangepaste software voor klasgebruik …) We gaan ook voor een goede
basisvorming voor alle leerkrachten.
Voor het schooljaar 2022 – 2023 krijgen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar hun toestel om in
de klas te gebruiken.
Het project ‘Cognitief sterk lerende kinderen’ (project van de
overheid waarvoor wij samen met 13 andere scholen als
ankerschool werden geselecteerd) gaat nog een jaartje door:

-

- Onze werking verder verfijnen en op punt zetten. Juf Sofie
Boone trekt nu ook de werking van de Zitaklas voor de cognitief
sterk lerende kinderen in De Verrekijker
Andere scholen meenemen in de werking. (Op dit moment hebben 17 scholen zich
aangemeld om in een leernetwerk mee te gaan in deze expertise)

1 september:
Iedereen welkom – nieuwe start schooljaar
Ouders worden verwelkomd met kopje koffie (aangeboden door de ouderraad)
De kinderen worden door de ouderraad verwend met een ontbijt. V1
De kinderen worden verwend door de ouderraad met een tussendoortje V2
Laat zien in je kledij met welk een gevoel je terug naar school komt …

Op woensdag 1 september starten de zwembeurten al en dit voor het 6de, 4de en 2de
leerjaar. Op donderdag 2 september met het 5de, 3de en 1ste leerjaar. Dus graag je
zwemgerief al meebrengen.

Kalender:
Je vindt bij deze eerste brief ook de aangepaste kalender. Bewaar deze
kalender maar bij elke maandbrief zal je ook de komende maandkalender
vinden als herinnering en/of met aanpassingen.
Symbolen op en toelichting bij de kalender:
o V1= Centrumschool
o V2= De Verrekijker
o De sportactiviteiten op woensdag zijn georganiseerd door de sportdienst en dit telkens op
woensdagnamiddag.
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o Het info-moment van de klassen wordt verspreid over 2 dagen. De brief met de planning
volgt de eerste week.
o Wieltjesdag – Lagere schoolkinderen mogen op die dag hun step/rolschaatsen/skateboard
meebrengen naar school.
o Spelletjesdag: Kinderen mogen spelmateriaal van thuis meebrengen om mee te spelen op
de speelplaats. (Deze vraag uit de leerlingenraad nemen we graag mee in onze
spelorganisatie op de speelplaats)
Fruitdag:
Dinsdag en vrijdag (dinsdagmiddag biedt de school een stukje fruit aan, de andere
dagmomenten komt er een stukje fruit mee van thuis.) De andere dagen: maandag,
woensdag, donderdag kiezen en zorgen de ouders voor een gezond tussendoortje. (geen
snoep)
We zijn een ‘water’school. Dit betekent dat de kinderen steeds vers
water kunnen drinken tijdens het klas- en schoolgebeuren. (Elk heeft
zijn eigen drinkfles of zijn eigen drinkbeker) Wij bieden geen andere
dranken aan.

Opstart met de juiste contactgegevens:
De eerste schoolweek zal elk kind een brief meekrijgen. Van
bij de start willen we de gegevens/ de administratie juist
zetten. Bekijk deze aandachtig en elke brief moet terug mee
naar school, ook al zijn er verschillende broers of zusjes.
Breng de school op de hoogte bij wijzigingen.

Onze schoolwerking met de onze VBA’ntjes.
Zita Zorg:
Elke vorm van zorg op onze school zal voortaan benoemd worden met
‘Zitaklas’. We nemen ouders en kinderen stap voor stap mee hoe dit
in zijn werk gaat.

Otto Ontmoet:
Elkaar ontmoeten in wederzijds respect. In een omgeving waar respect is voor
elkaars eigenheid is heel veel mogelijk. Een goede, respectvolle communicatie
is hiervoor belangrijk en dit via alle kanalen waarmee onze maatschappij te
maken heeft. Het praten met elkaar is nog steeds de beste manier.
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Bas De Goede Basis met Tina Talent:
Onze school blijft zich inzetten voor die ‘goede en
sterke’ basisvorming, waarbij wij op zoek gaan dat elk
kind zijn talenten leert ontdekken. Als team gaan wij
steeds op zoek naar goed onderwijs voor alle kinderen.

Bo beweegt:
We blijven ons inzetten om op alle gebied ons onderwijs in beweging te
houden. Een bewegend kind is een goed lerend kind. Een school in
beweging zet mooie stappen in onderwijsland. (En die beweging heeft onze
school te danken aan een leerkrachtenteam dat voor beweging zorgt in de
school.)

De ganse VBA-ploeg is er klaar voor om jullie kinderen een fantastisch schooljaar te
bezorgen.
Tot heel gauw!
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