NIEUWSBRIEF MAART 2020

Activiteiten MAART
Ma

2

Instapdatum voor nieuwe kleuters. Van harte welkom.
Vergadering oudercomité om 20 uur
Begin project ‘Broederlijk delen’ n.a.v. de vastenperiode

Wo

4

6A/6B
Schoolbestuur

Bezoek aan secundaire school i.f.v. oriëntering
Vergadering Raad van Bestuur KBO Herzele om 19.30 uur

Ma

9

6A/6B
Dir
1 KK

Bosklassen in Durbuy t.e.m. 13 maart
Bijeenkomst ondersteuningsnetwerk
Medisch deelonderzoek (deel 1) op school (voormiddag)

Di

10

Dir
ICT-co
KO
3A/3B/4A/4B

Directievergadering
Tweedaagse nascholing ICT-coördinatoren
Nascholing observeren en evalueren in kleuteronderwijs
Zwemmen

Wo

11

Mentor
Beleid

Regionale bijeenkomst jonge leerkrachten i.f.v.
aanvangsbegeleiding
Centrumraad CLB ( namiddag)

Vr

13

4A/B
1 KK
3 KK-3KS-3KW

Sportactiviteit ‘Alles met de bal’ in de Steenoven
Medisch deelonderzoek (deel 2) op school
Zwemmen (namiddag)

Za

14

KO KK-KS-KW

Opendeurvoorrmiddag in de kleuterafdelingen voor
toekomstige kleuters & ouders

Ma

16

Mentor
6A/6B
5A/5B

Bijeenkomst afstemmingsgroep aanvangsbegeleiding
Lezing in de bib n.a.v. jeugdboekenmaand
Filmvoorstelling in CC Steenoven om 9.30

Di

17

WG
2A/2B

Overleg werkgroep speelplaatswerking
Theatervoorstelling in cc De Steenoven om 10.30

Wo

18

KO+LO

Pedagogische studiedag: geen school!

Do

19

CASS
6A/6B
6A/6B
KO

Vergadering schoolbesturen scholengemeenschap KBO
St.-Lieven ( om 12..30 uur)
Toets wiskunde olympiade
Oudercontact i.f.v. oriëntering naar secundair onderwijs
Nascholing rond computationeel denken in kleuteronderwijs

Vr

20

3 KO+ 1A/1B
Mentor

Integratieactiviteiten
Supervisiedag voor mentoren

Ma

23

4A/B
2A

Sport- en natuurklassen ( organisatie: sportdienst Herzele)
Educatieve uitstap naar NEC-Zonnegem

Di

24

KO KK-KS-KW
3A/3B/4A/4B
2B

Sportdag in De Steenoven
Zwemmen
Educatieve leeruitstap naar NEC-Zonnegem

1

Team
5A/5B

Personeelsvergadering
Lezing in de bib n.a.v. jeugdboekenmaand

Wo

25

Dir
1 KK

Colloquium directies katholiek basisonderwijs
Medisch deelonderzoek (deel3)

Do

26

LO
4A/4B

Mos-actiedag Wereldwaterdag: Iedereen waterdrager
Deelname aan de themadag ‘ De ‘Waterfanfare’ voor de
scholen van Herzele

Vr

27

3 KK-3KS-3KW

Zwemmen (namiddag)

Ma

30

KO+LO
6B

Koekenverkoop ( organisatie oudercomité)
Les rond drugpreventie i.s.m. politie

Di

31

6A

Les rond drugpreventie

Wo

1
1

KO+LO
Schoolbestuur

Koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen . Info volgt nog.
Vergadering Raad van Bestuur KBO Herzele

Do

2

3 KO

Oudercontacten n.a.v. schoolrijpheid

Vr

3

KO
LO

Houdingenrapport
Slotmoment rond het vastenproject

Za

4

KO+LO

Begin van de paasvakantie t.e.m. zondag 19 april

KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station

We gedenken in onze gebeden:
Mevr. Francine Van Uytvanck, oma van Léonie Verniers (1B)
Mevr. Angèle Roete, oma van Thomas(1A), Simon (2KW) en Lucas (1KW) Gyssels

Proficiat aan Matthias Bogaert (6a) die op 1 februari
Belgisch Kampioen Omnium aspiranten werd op de
piste!Hij behaalde in totaal het meeste aantal punten. Wij
wensen hem nog veel succes toe in zijn verdere
wielercarrière.

Goed om weten
Digitale communicatie
Regelmatig wordt er vanuit de klassen en de school digitale informatie meegedeeld via ons platform
iOmniwize.
We vernamen van enkele ouders dat zij die mails ontvangen via hun spambox (ongewenste mails). U
kan indien nodig de instellingsgegevens wijzigen zodat u onze digitale mails toch op een normale
manier kan ontvangen.
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Koekenverkoop oudercomité
Deze week worden de bestellingen opgenomen van de koekenverkoop. U kan alsnog het
bestelformulier meegeven met uw kind. Alvast dank voor uw steun.
Broederlijk Delen in de vastenperiode
Onze school sluit aan bij de campagne van Broederlijk Delen: ‘Delen doet goed’. Centraal in het
pedagogisch project staat Ndeye , een meisje uit Senegal. Ten voordele van Broederlijk Delen
organiseren we op woensdag 1 april een koffiestop voor ouders en sympathisanten en delen we een
maaltijd in de klassen op vrijdag 3 april. In de vastenperiode kunnen de kinderen ook meedoen aan
een klassieke spaarpotactie. Een deel van de opbrengst gaat ook naar een Christian, een Ugandees
jongetje die onze school sinds vorig jaar financieel ondersteunt in zijn studiekosten.
Jeugdboekenmaand in het teken van 'Kunst'.
Tijdens de jeugdboekenmaand gaan boek en kunst hand in hand. In de komende weken zijn enkele
acties gepland: zoektocht met opdrachten in de school, kunstwerk maken vanuit het boek,
tentoonstelling van werkjes en foto’s, lezingen door auteurs voor 3de graadklassen ...

Klasflash
De kinderen van het derde leerjaar werden voor de vakantie ondergedompeld in een cultuurbad. Ze
werden meegenomen in het thema ‘kleur bekennen’. Aan de hand van verschillende workshops
maakten ze kennis met diverse schilders, gingen ze op uitstap naar het SMAK in Gent,... Ze beleefden
een fantastische week!

Tijdens de krokusvakantie schoten niet enkel de eerste voorjaarsbloeiers al uit de grond, ook in
onze OASE van rust, ontpopte één en ander.
Met een deel van de opbrengst van de trappenloop die we begin dit schooljaar deden voor Rode
Neuzen Dag, zorgden we voor een nieuwe, frisse en rustgevende look. Omdat de geestelijke
gezondheid en het welbevinden van elk kind op onze school zo belangrijk zijn, maakten we een
plekje waar kinderen die het willen even tot rust kunnen komen, weg van alle speelplaatsactie.
In een latere fase zal ook elk leerjaar nog nieuw didactisch, uitdagend of verdiepend (spel)materiaal
kunnen aankopen die dan door de kinderen kan worden gebruikt in onder andere de oase of
natuurlijk in de eigen klas.
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