Krokusprikkel 2019
VBA Anzegem, Centrumschool

Geniet van de stilte
Geniet van het gesproken woord
dat je kracht geeft.
Geniet van de liefde van en voor elkaar.
Geniet van de krokusvakantie.
Juf Hilde

Agenda:











Krokusvakantie: 2 maart -10 maart
2 maart: Tuinwerkdag op school … bedankt aan de vrijwilligers! Jouw hulp
helpt de realisatie vlugger mogelijk te maken.
3 maart Ename-Boerderijentocht
11 maart: instapdatum voor startende peuters
11 -15 maart: Scholenband Pèrère: juf Kimberley en meester Filip van De
Verrekijker trekken een weekje naar Afrika
15 maart pyjamadag – Bednet … met onze Zita Zorg.
16 maart: Piepeloeren (kijkdag voor jonge startertjes) 10.00-12.00
20 maart: 5 kamp
6 maart: viering van Aswoensdag
8 april – 21 april: paasvakantie

 19 mei: Schoolfeest

Welkom op onze school:
Nieuwe startertjes op onze school:
- Lucas (3de leerjaar)

Pannenkoekenactie:
Elk verkocht pakje pannenkoeken betekent een extra duwtje voor onze
schoolwerking - schooltuin.
Onze school kon 693 kg bestellen.

Kiezen om onderwijs te volgen in onze VBA-school ?
De inschrijvingen voor onze school gaan van start op 1 maart. Broertjes of zusjes van
kinderen die reeds schoollopen in VBA konden al voor die datum inschrijven.
Onze flyer gezien voor onze piepeloerendag? Voor wie het niet mogelijk is om via de
piepeloerendag kennis te maken met onze school kan uiteraard een afspraak maken
op een andere schooldag.

Versterking bij onze jongste kleutergroep
Na de krokusvakantie komt Nathalie op woensdag terug naar onze school, na de
paasvakantie laat ons urenpakket het toe om juf Kim en juf Nathalie als een tandem
terug in te zetten voor onze jongste kleuters.

Leerlingenraad:
Wij staan versteld en zijn blij verrast hoe nauw kinderen zich betrokken voelen bij de
werking van de school.
De leerlingenraad ging door op 12 februari. Volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- Reftergebeuren
- Spelen op de speelplaats
- Onze tuinplannen
Reftergebeuren: De bevindingen van de kinderen:
- De kinderen zijn tevreden over de organisatie, het is rustiger en gezelliger. We
kunnen per klas naar binnen en mogen tafelen met onze klasvriendjes.

-

-

-

Het is goed als we als kinderen het vertrouwen krijgen dat we daar op een
goede manier mee omgaan.
o Zelfstandig en rustig naar binnen gaan.
o Rustig verder tafelen, ook al is er geen leerkracht meer in de refter.
o Zelf soep inschenken
o Zelf afruimen
Omdat iedereen voldoende eten zou krijgen proberen we het volgende:
o Je vraagt de eerste keer zeker van alles een beetje en wat je op krijgt.
o We eten eerst ons bord leeg voordat we een tweede keer mogen
aanschuiven.
o Je vraagt minstens 2 dingen bij.
We zorgen voor een afgeruimde tafel als we de refter verlaten.
Respect voor iedereen die het middaggebeuren helpt verzorgen is belangrijk.

Spelen op de speelplaats:
- Voetbal:
o Ook de meisjes krijgen een plaats in het voetbal.
o Er is wel veel ruzie tijdens het voetbalspel.
o Op de volgende manier kunnen we dit vermijden
 Voetbalploegen maken die evenredig zijn.
 Elkaar de hand schudden na de match
 Geen voetbal van andere klassen bekijken, het spel van andere
klassen niet verstoren
o Er wordt voor het eerste leerjaar een scheidsrechter aangesteld uit het
6de leerjaar.
- Het andere spel op de speelplaats verloopt goed.
o Wie geen rekening houdt met gemaakte afspraken, ruzie maakt of plaagt
mag een tijdje plaats nemen op de bank.
o Wie op regelmatige basis het spel verstoort, is een beetje het vertrouwen
kwijt geraakt en speelt op de benedenspeelplaats.
o In het georganiseerde spel wordt er met de kinderen van de klas
gespeeld. In de andere vrije ruimtes is er wel ontmoeting mogelijk met
kinderen van andere klassen.
De plannen voor de nieuwe speelplaats werden voorgesteld en met veel
enthousiasme onthaald.
Voor de bovenspeelplaats hebben we een subsidie-aanvraag ingediend.
‘bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen’. We hopen dat we een financieel
duwtje krijgen om de plannen spoediger mogelijk te maken.
De toiletten zijn ruimtes waarvoor ze dienen …

Even herinneren en graag uw medewerking.
Het is een goede attitude om op tijd op school aanwezig te
zijn. Op die manier kunnen we met zijn allen op tijd
beginnen.
Graag aangepaste kledij, rekening houdend met de
weersomstandigheden, met de activiteit op school.

Regelgeving i.v.m. afwezigheid op school.
Alle info ook op onderwijs Vlaanderen…
Als school zijn wij gebonden aan deze wetgeving en
moeten wij er ons ook aan houden. Elke afwezigheid,
van welke aard ook moeten wij registreren.
Hieronder kan je de algemene regel vinden.
Als je kiest voor onderwijs in een school, dan ben je
er als ouder ook verantwoordelijk voor dat je
leerplichtig kind naar school gaat.
Je moet erop toezien dat je kind op alle schooldagen
de lessen volgt. Enkel in die situaties waarin volgens
de regelgeving de afwezigheid gewettigd is, mag je
kind afwezig zijn.
Het is in het belang van je kind om het elke dag naar
school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten
missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden
ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
Ook activiteiten buiten de schoolmuren hebben een grote waarde: het zijn
leermomenten die kinderen beter niet missen.
Het is niet toegelaten om je zoon of dochter buiten de schoolvakanties mee
te nemen op reis zonder toestemming van de directeur. Op reis gaan
wettigen met familiale redenen, kan niet!

3 maart … Onze 26ste Ename- boerderijentocht.

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

Fijne krokusvakantie!

