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Beste ouder(s),
Januari zit er alweer op… Hopelijk kon u reeds enkele van uw goede
voornemens afstrepen. Wij proberen in elk geval ons grootste voornemen
dag in dag uit waar te maken: met z’n allen zorg besteden aan alle
kinderen die ons door de ouders worden toevertrouwd !
In deze nieuwsbrief blikken we terug op wat er in januari zoal gebeurde.
Want in januari zaten we op school zeker niet stil. En daarnaast bezorgen
we u opnieuw een pak(je) informatie over de school en activiteiten die er
zitten aan te komen.
Hebt u vragen, problemen, opmerkingen,…, aarzel dan niet om de school
te contacteren.
Natuurlijk kan u ook steeds ‘verse’ informatie en foto’s van activiteiten
terugvinden op onze website ( www.sjb2.be ).
Directie en schoolteam

Afdeling Outrijve:

Een stand van zaken:
de ruwbouwwerken zijn heel ver gevorderd:
- alle gewelven zijn geplaatst
- de dakwerken zijn reeds goed gevorderd
- het klokje staat weer op zijn plaats
- voor de gevelrenovatie is het uitslijpen van de voegen bijna rond
- de nieuwe buitenmuur aan de kant van de speelplaats krijgt vorm
- …
En binnenkort worden de ramen geplaatst en kunnen de elektricien en de
loodgieter van start gaan.
Volg de evolutie op de voet via onze Facebookpagina !

Afdeling Kerkhove:

De verfraaiingswerken gaan door… met houten latten kreeg de (lelijke)
muur in de doorgang bij de toiletten een opfrisbeurt. En binnenkort
wordt de extra-bergruimte aan het tuinhuis op de kleuterspeelplaats
verder afgewerkt. Ons rustig hoekje krijgt dus stilaan vorm.
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Ook dit schooljaar werken we met de school rond het
thema: GOED-GEVOEL-SCHOOL
Samen werken we aan WELBEVINDEN op school.

MAANDTHEMA:

De uitwerking is per afdeling een beetje verschillend:

Afdeling Outrijve:

Afdeling Kerkhove:

NOVEMBER:
TALENT: BEWEEG-KNAP
OPDRACHT: Bereid een dansje
voor met je klas (voor Charles
en Edouard).

NOVEMBER:
TALENT: TAAL-KNAP
OPDRACHT: Maak een slogan
over PESTEN ! En hang die
zichtbaar op aan het klasraam.

Op het maandmoment stelt elk klas zijn invulling van de opdracht voor…
Benieuwd naar de resultaten !

NIEUWJAAR:

Bij het begin van het nieuwe jaar zorgen we steeds voor iets speciaals:
een heuse NIEUWJAARSRECEPTIE.
In de voormiddag bereidde elke klas een deel van de hapjes… en net voor
de middag was het dan zo ver: de receptie !
Een sfeerbeeld:

OUTRIJVE

KERKHOVE
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De tent op de speelplaats had het net voor de kerstvakantie begeven
onder de sneeuw. Half januari ruimden we de tent op…
Voor de turnlessen kunnen we sinds begin januari terecht in het
ontmoetingscentrum.

Afdeling Outrijve
dag
2
6
8
11
13
21
28

naam
Arne
Emma
Mila
Anna
Marie
Lucca
Siebe

Afdeling Kerkhove
Maand
klas
5de lj
3de lj
1ste lj
1ste kl
4de lj
6de lj
2de kl

februari
dag naam
5
Lias
14 Elise
15 Cyriel
23 Rune
15
27

klas
1ste kl
5de lj
6de lj
3de lj

Personeel
Juf Liesa (2de graad Ke)
Marleen (refter Outrijve)
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We blijven zoeken naar ouders, grootouders, …
die op school op een of andere manier als
vrijwilliger een handje willen toesteken…:
als hulp in de refter, over de middag,.…
Iets voor jou ? Of ken je iemand die hiervoor in aanmerking zou komen ?

Geef een seintje…

1 op de 3 scholen heeft geen asbestinventaris
In de pers verscheen vorige week dit “alarmerend” bericht.
Dat er in Vlaanderen nog scholen zijn waar er geen asbest-inventaris is, dat
verwondert ons heel erg. Het is immers een wettelijke verplichting én het
eerste waar er bij een doorlichting naar gevraagd wordt.
Wij hebben in elk geval voor beide afdelingen zo’n inventaris…
(reeds van in 2008 en 2013)
En beter nog: uit deze inventaris blijkt dat er een beperkt aantal materialen
zijn waar er asbest in aanwezig is, maar dat er volstrekt géén risico is.
Deze materialen zijn ondertussen reeds bijna allemaal verwijderd (onder
andere door de verbouwingswerken).

WIJZIGING in het SCHOOLREGLEMENT !!!

In het schoolreglement stond in deel III, 8:
Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs :

NIEUW: De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een ander
getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt.
De overheid besliste echter zopas dat die regeling dit schooljaar
nog niet van toepassing is !!
Daarom: De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen,
krijgen dit schooljaar een schriftelijke motivering samen met
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen ook een
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager
onderwijs staat.
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We willen iedereen van harte danken voor de medewerking
aan de voorbije acties – activiteiten:

PANNENKOEKENVERKOOP
Outrijve: KAAS-en WIJNAVONDEN
Kerkhove:

De opbrengst van deze acties komt volledig ten goede van de kinderen
en van de werking van de school !!! DANK !!

Eén van de sterktes van onze school is ons ZORGBELEID !
Differentiatie en maatwerk tijdens de lessen :
Contract- en hoekenwerk in elke klas (ook kleuter)
Coöperatieve werkvormen
Korte klassikale instructies = tijd voor begeleiding op ieders niveau
Zorg op ieders niveau :
2 zorgcoördinatoren: 1 voor kleuter én 1 voor lager
zorg in de klas op maat van elk kind
extra-zorgmomenten in / uit de klas (co-teaching: extra-leerkracht
komt helpen in de klas)
constant overleg met betrokkenen, ook met ouders
voor leerlingen die het echt moeilijker hebben: curriculumdifferentiatie (= aangepast leerinhouden)
voor heel sterke leerlingen: kangoeroe-klas (moeilijke leer- en
oefenstof die hen echt uitdaagt en er voor zorgt dat ook zij leren
leren en dus voorbereid worden op de middelbare school !)
…
Daarom kiezen we voor:
het opsplitsen grotere groepen of hulp door extra-leerkracht:
° KLEUTER: +/- halftijdse hulp in klas
° LAGER: halftijds opsplitsen van: 1ste en 2de lj. en 3de en 4de lj.
+ extra-ondersteuning 5de en 6de lj. (curriculum en kangoeroe)
+ extra-ondersteuning in 1ste graad
Heeft u vragen over onze zorgwerking…
aarzel niet om contact op te nemen…
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Allergenen-info op de website !

Net voor de paasvakantie krijgen de kinderen van het
lager opnieuw een DAGELIJKS WERK-rapport.
Voor de kleuters is er een tweede keer “MIJN PORTRET”.
Op 5 maart (Kerkhove) en 8 maart (Outrijve) krijgt u de kans om
met de leerkracht samen te zitten voor een oudercontact.
(Uitzondering: voor het 1ste leerjaar van Kerkhove is dit oudercontact
reeds voorbij / voor de jongste kleuters van Kerkhove gaat het
oudercontact door op maandag 26 februari !!)
We vinden het belangrijk om met u van gedachten te wisselen over : hoe
uw kind zich voelt op school, de algemene ontwikkeling van uw kind, uw
vragen in verband met lessen of vakken, …
Kort na de krokusvakantie krijgt u een uitnodiging en een vragenlijst.
Voor ons zijn uw antwoorden op die vragen een belangrijke bron van
informatie over uw kind.
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De overgang van het 3de kleuter naar het eerste leerjaar is voor u en uw
kleuter een grote stap ! En daarbij willen we u graag begeleiden…
Daarom nodigen we de ouders van onze 3de kleuterklassers uit voor een :

Infoavond : overgang naar het 1ste leerjaar.
op een heldere en eenvoudige manier schetsen we een beeld over :
- de voorbereidende stappen met de kleuters
- de verwachtingen van de lagere school
- de ontwikkeling van uw kind
- de zorg en begeleiding als het wat moeilijker gaat
- uw rol in deze overgang - ...

Afdeling KERKHOVE: dinsdag 6 februari
Afdeling OUTRIJVE: donderdag 8 februari
telkens om 19.30u
(via uw kleuter ontvangt / ontving u een uitnodiging)

ZWEMREGELING LAGER:
februari

1 feb
8 feb
22 feb

Voormiddag
Afdeling Kerkhove
2de uur
3de uur
3de graad
2de graad
3de graad

2de graad

1ste uur
1ste graad
1ste graad
1ste graad

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

KLEUTERZWEMMEN
Dinsdagvoormiddag

6 feb

2de-3de kl Ou

27 feb

2de-3de kl Ke

Vergeet je zwemgerief niet

SPORTNAMIDDAGEN
Dinsdagnamiddag

6 feb
20 feb
27 feb

1ste graad
3de graad
2-3de kl

SCHOOLSPORTACTIVITEITEN
Woensdag 21-02-18

zwemnamiddag
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FEBRUARI

Z 3
Z 4 MARIA LICHTMIS: eucharistieviering in Outrijve (9 u)
M5
week 6
ste
D 6 Zwemmen 2-3 kl Ou / Sport-nm 1 gr / Toneel 3° gr / Info overgang 3de kleuter Ke
DIKKE TRUIENDAG
W7
D 8 Zwemmen NM / Info overgang 3de kleuter Ou / levering pannenkoeken

Week tegen Pesten

D1 Zwemmen VM + NM
V 2

V 9
Z 10
Z 11
M 12 Krokusvakantie
D 13

week 7

W 14
D 15
V 16
Z 17
Z 18
M 19

week 8

D 20 Sport-nm 3de graad
W 21 Naar het ziekenhuis (2°-3° kl Ke) / zwemnamiddag
D 22

Zwemmen VM + NM

V 23
Z 24
Z 25 Instapviering (1ste comm)
M 26 Oudercontact 3de kleuter Kerkhove

week 9

D 27 Zwemmen 2-3 kl Ke / Sport-nm 2-3 kleuter
W 28

Op de volgende bladzijden:
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Wij doen mee !! Jij toch ook !!!
Plaats 4 stippen op je hand !

Meer info:

https://www.kieskleurtegenpesten.be/

.

Van Grijs naar Frisgroen

De jaarlijkse Dikketruiendag is ondertussen een bekende symbolische
actie. We doen een trui aan, zetten de verwarming een graadje
lager en tonen dat we ons inzetten voor het klimaat. Voor een gezond
klimaat moeten we natuurlijk nog veel meer doen. Dit jaar is het thema
‘van grijs naar frisgroen’.

Hebt u vrienden, kennissen, familie… die op
zoek zijn naar een school voor hun kinderen ?
Nodig hen dan uit naar onze ONTHAALDAG…
op zaterdag 10 maart 2018 !!
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ACTIEWEEK

KOFFIESTOP
op de
oudercontacten

SOBER MAAL
vrijdag
9 maart
Meer info volgt !
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