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Beste ouder(s),
De maand december staat voor de deur. Een maand die voor velen
vooral in het teken van feesten staat: Sinterklaas, Kerstmis, Oudejaar,…
Bij ons op school is dat ook zo, maar toch zijn er ook een aantal andere
zaken die in december onze aandacht krijgen: de kerstproeven (en het
kerstrapport) en de adventsactie waarbij we aandacht vragen voor de
zwaksten in onze samenleving. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Maar daarnaast vindt u ook heel wat informatie over activiteiten,
afspraken, planningen,… op de website en facebook.
Hebt u daarnaast nog een vraag, een probleem, een opmerking… neem
dan zeker contact op met de school (directeur of leerkracht). Dit kan
steeds via info@sjb2.be of via 056 64 79 53.
Directie en leerkrachten

Afdeling Outrijve:
De schoolstraat is een feit !
De schoolomgeving wordt een stuk veiliger, want de Moerbeekstraat ter
hoogte van de school is nu SCHOOLSTRAAT !
Dit betekent dat auto’s niet meer tot aan de school mogen rijden, een
kwartier voor en na het schoolbegin en schooleinde (zowel ’s morgens, ’s
middags als ’s avonds).
Na de eerst week zijn we blij te kunnen vaststellen dat het merendeel
van de (groot)ouders zich hieraan houden. DANK !
Toch een kleine bemerking: parkeer je wagen ook nu op een wettelijke
en vooral veilige manier !

Afdeling Kerkhove:

De heraanleg van de voetpaden in de Sint-Amandswijk vordert goed.
Het wordt een stuk veiliger als de wagens niet meer op de voetpaden
parkeren ! Dank voor uw medewerking !

FLUO-HESJES: blijvende oproep: we dragen ons fluo-hesje steeds

op weg van en naar school ! (ook als je met de wagen of de bus komt !!)
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Straks vieren we Kerstfeest. Voor velen onder ons betekent dat gezellig
samenzijn, een rijk gevulde feesttafel, een mooi versierde kerstboom en
veel geschenkjes.
Maar niet iedereen kan feest vieren. Ook in onze buurt zijn er mensen
die het moeilijk hebben. Sommige gezinnen slagen er niet of nauwelijks
in om de eindjes aan mekaar te knopen. Misschien hebben ze ook op
Kerstmis niet genoeg te eten.
Om Kerstmis toch ook voor hen een beetje feestelijker te maken, plannen
wij ook dit jaar een dubbele adventsactie:
1) voedingswaren inzamelen om VOEDSELPAKKETTEN samen te stellen.
2) (RODE) CENTJES inzamelen

VOEDSELPAKKETTEN

Van maandag 3 tot donderdag 20 december staat in
elke klas een doos of een mand. De kinderen kunnen
hierin verpakte voedingswaren kwijt. Ook andere nietbederfbare levensmiddelen (verzorgingsproducten, …) zijn welkom.
Wat mogen ze meebrengen?
Alles wat ze zelf graag zouden krijgen wanneer het even minder moet.
Samen schenken we een klein beetje van onze overvloed zodat anderen
er beter van worden ! Een mooi gebaar in deze adventsperiode !

(RODE) CENTJES INZAMELEN

In elke klas staat ook een collectebus.
Daar kunnen de kinderen centjes in stoppen: 1, 2, 5, 10, 20 of 50 cent).
Kijk eens in je portemonnee en geef deze centjes mee voor in deze
spaarpotjes.
Een kleine bijdrage, een verwaarloosbaar bedrag, maar met velen samen
wordt het hopelijk een flink bedrag…
Let op: kinderen, steeds aan mama of papa vragen !!!!
De voedselpakketten en de rode centjes bezorgen we aan
het Sociaal Huis, zij verdelen ze dan via hun voedselbank.
DANK voor uw medewerking !
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Bij het begin van het schooljaar ontving
u (als bijlage bij de eerste nieuwsbrief)
de flyer ZORGWERKING.
Hierin beschrijven we onze visie op
zorg.
U vindt de inhoud ervan ook terug op
onze website (bij: ‘INFORMATIE over de
school’ én bij ‘VISIE-TEKSTEN’.
De structuur van onze zorgwerking :
1) Werken aan een brede basiszorg
2) Werken aan verhoogde zorg
3) Werken aan uitbreiding van de
zorg
4) Werken aan een overstap naar een
school op maat
1) Werken aan een brede basiszorg
De klasleerkracht werkt in zijn klas aan een veilig klimaat en zorgt voor
passende werkvormen. Hij is verantwoordelijk voor
binnenklasdifferentiatie.
2) Werken aan verhoogde zorg
Als de leerkracht een zorgvraag heeft en/of een leerling specifieke hulp
nodig heeft, wordt er op een zorgoverleg bekeken hoe we extra-hulp
kunnen bieden.
3) Werken aan uitbreiding van de zorg
Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden schoolinterne zorg
niet. Voor hen moeten we de zorg uitbreiden.
Samen met het CLB zoeken we welke bijkomende ondersteuning nodig
en haalbaar is. Hierbij kan ev. ook het ondersteuningsnetwerk
worden ingeschakeld.
Op dit moment worden een aantal kinderen en hun klas en leerkracht
begeleid door mensen uit het ONDERSTEUNINGSNETWERK: Lien,
Claude en Katrien komen wekelijks hulp bieden vanuit hun expertise !
4) Werken aan een overstap naar een school op maat
Heel soms zijn onze zorggrenzen bereikt en dringt een overstap naar
een school op maat van het kind zich op.
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Afdeling Outrijve :
Zoals bij veel bouw- en verbouwprojecten zijn het vooral de laatste
afwerkingen die op zich laten wachten.
Geregeld krijgen we nog volk over de vloer om kleine zaken af te werken.
Nog even op de tanden bijten dus…

Blijft je kind (of jijzelf) het moeilijk hebben om afscheid van je te
nemen aan de schoolpoort?
5 TIPS OM AFSCHEID TE NEMEN AAN DE SCHOOLPOORT
1) Huilt je kind? Hou je sterk,
ontspan en blijf rustig. Maak er
geen drama rond, want zo zal je
kind nog langer huilend naar
school gaan.
2) Hou het afscheid aan de
schoolpoort kort en doe het
meteen als je toekomt. Blijf niet
nog wat rondhangen, het afscheid
wordt alleen maar moeilijker.
3. Laat je kind weten of hij al dan niet op school blijft eten, wie
hem komt ophalen en of hij naar de naschoolse opvang gaat.
4. Zorg voor een vast ochtendritueel én laat je kind dagelijks naar
school gaan. Hoe regelmatiger je kind naar school gaat, hoe sneller hij
het leuk vindt.
5. Blijft je kind het moeilijk hebben om afscheid van je te nemen, vraag
dan aan de juf of hij al dan niet een knuffeltje of troostdoekje in de
schooltas mag hebben voor moeilijke momenten.
P.S. Mogen we aan alle ouders vragen om NIET aan de poort te blijven
hangen nadat u uw kind op school afgezet hebt !
DANK voor uw medewerking !
5

dag
9
16
20
21
29

6
21

Afdeling Outrijve
Afdeling Kerkhove
Maand december
naam
klas
dag naam
klas
de
Laurens
2 lj
1
Lize
2de lj
Mattijs
6de lj
6
Zef
3de lj
Arthur
3de lj
6
Lentl
5de lj
Louise
2de lj
7
Nathan
2de lj
Luca
6de lj
10 Maurice
2de kl
11 Thomas
4de lj
Personeel
21 Ava
6de lj
Juf Sanderijn (1ste kl Outrijve) 23 Eileen
2de lj
Juf Heidi (zorg lager)
27 Aline
1ste lj
29 Kiara
2de kl

Menu met vermelding van de allergenen vindt u op de website !!
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Z 1
Z 2 Instapviering eerste communicanten
M 3 1° kleuter Ke naar RvT (nm)

week 49

D 4 Sportnamiddag 3de graad
W5
D 6 zwemmen: vm + nm
V 7 Medisch schooltoezicht 1ste en 5de lj KE
Z 8
Z 9
M 10

week 50

D 11 Zwemmen 2°-3° kl Outrijve / Sportnamiddag 1ste kl / Infoavond overgang (6de lj )
W 12
D 13 zwemmen: nm
V 14 HOPSAKEE (1ste kleuter): vm
Z 15 KERSTHAPPENING KERKHOVE
Z 16
M 17
D 18 Medisch schooltoezicht 1ste en 5de lj Ou / Sport-nm 2de-3de kl / toneel 2de graad
(nm)
W 19
D 20 Kersteucharistieviering (8.35u Ke / 10.30u Ou) / zwemmen: vm + nm
V 21
Z 22
Z 23
M 24

Kerstvakantie

D 25 Kerstmis
W 26

week 52

D 27
V 28
Z 29
Z 30
M 31
Meer kalender op de website !!
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KLEUTERZWEMMEN (dinsdagvoormiddag)
11 december

2de-3de kleuter Outrijve

ZWEMREGELING LAGER:
1ste
Trim.

6 dec
13 dec
20 dec

Voormiddag
Afdeling Kerkhove
ste
1 les
2de les
1ste les
3de graad
2de graad
1ste graad
1stegraad
3de graad
2de graad
1ste graad

Namiddag
Afdeling Outrijve
de
2 les
3de les
1ste graad
2de graad
3de graad
1ste graad
3de graad
2de graad

SPORTNAMIDDAGEN (dinsdagnamiddag)
4 dec
11 dec

3de graad
1ste kl

18 dec

2de-3de kl

SCHOOLSPORT
14 dec

1ste kleuter

HOPSAKEE

Kerkhove:
- vrijdag VM 7/12: 1ste lj (consult + vaccinatie) én 5de lj (vaccinatie)
Outrijve:
- dinsdag NM 18/12: 1ste lj (consult + vaccinatie) én 5de lj (vaccinatie)

Schoolvoorstelling KALF! (door gezelschap ZAAM)
voor 3de en 4de leerjaar op dinsdag 18 december (NM)
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In de maandelijkse groepsmomenten,
maar ook in de klas, hebben we
aandacht voor het jaarthema.
Het thema voor dit schooljaar is:

GELUK VOOR
KINDEREN

Aan de hand van 10 spannende voorleesverhalen leren we over 10
geluksvogels. Elk verhaal is gebaseerd op één van de tien pijlers van
geluk. Bij elk verhaal horen vragen en opdrachten voor de klas.
In november kwam MINGO aan de beurt… en we
hadden we het over een 3de pijler van geluk = EMOTIES
De levensles bij Mingo is: “Je gevoelens uiten en een
positieve houding aannemen. ”.
Voor december komt HOKKO aan bod.

4de pijler van geluk = Geven
Levensles: “Delen en iets doen voor andere mensen. “

3de KLEUTER-1STE LEERJAAR:
De overgang van het 3de kleuter naar het eerste
leerjaar is zowel voor ouders als kleuters een
grote stap ! En daarbij willen we hen begeleiden…
Daarom plannen we in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten
die de stap naar het eerste leerjaar voor kleuter én ouder kleiner maken.
Naast activiteiten waarbij de 3de kleuters en de leerlingen 1ste leerjaar
elkaar beter leren kennen, voorzien we begin februari ook een infoavond voor ouders .

OVERGANG 6DE LEERJAAR NAAR HET MIDDELBAAR:
INFOVERGADERING voor de ouders
Op dinsdag 11 december is er een info-avond voor de ouders van de
6de-klassers over de overgang naar het middelbaar.
Afspraak om 19u30 in Spikkerelle (Avelgem).
Maar ook voor de leerlingen is er in de klas ruimschoots aandacht voor
wat de overgang hen brengt.
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KERSTHAPPENING

GEZINSVIERING MET
KINDERWOORDDIENST
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KAAS- en WIJNAVONDEN: (afdeling Outrijve)

PANNENKOEKENVERKOOP: (afdeling Kerkhove én Outrijve)

PANNENKOEKENVERKOOP
FANTASTISCH LEKKERE PANNENKOEKEN
vacuüm verpakt in pakjes van 1 kg (12 stuks)
en dat tegen de spotprijs van € 6,50
Samen met de ouderraden organiseren wij ook dit jaar onze pannenkoekenverkoop.
Met de opbrengst wordt een deel van de vervoerskosten bij (leer)uitstappen
betaald.
Start verkoop: 25 januari / einde verkoop: 14 februari
Levering pannenkoeken: donderdag 28 februari

Alvast bedankt voor je medewerking !!
11

12

