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Beste ouders
De winter laat nog op zich wachten, maar de eerste maand van het nieuwe jaar is ondertussen al
bijna achter de rug. Een maand waarin weer erg hard gewerkt werd in de klassen en de school. Zo
hangt er in de eetzaal én in de klas van meester Maarten een gloednieuw 88-inch touchscreen. En
daar zijn de leerlingen en de meester uiteraard erg blij mee! Dat was deze maand niet de enige grote
investering: de versleten bankjes en stoelen van 5A en het reftermeubilair van de lagere school
werden vervangen door gloednieuwe exemplaren. Dit nieuw meubilair is veel flexibeler en kan zo
aan de nood van het huidige onderwijs voldoen: snel diverse groepjes maken, samenwerken,
zelfstandig werken, gewoon-even-alles-snel-aan-de-kant, co-teaching, … We kunnen de eetzaal vanaf
nu dan ook helemaal inschakelen in de klaspraktijken. En ook ’s middags om onze boterhammen op
te eten is het gewoon veel gezelliger! Neem zeker eens een kijkje op de website bij de foto’s van 5A
of … steek gerust even je hoofd binnen in de klas of eetzaal na schooltijd. Van harte welkom!

HERINNERING: In onze vorige nieuwsbrief konden jullie lezen over verkeersveiligheid in- en rond de
school. De politie startte in januari met extra controles op foutparkeren, het gebruik van de gordel,
het juist gebruiken van een kinderzitje en het gedrag van fietsers. In januari gebeurt dit vooral
preventief en sensibiliserend, vanaf februari zal de politie repressief optreden en dus ook boetes
uitschrijven.
We zijn erg trots dat de fietsen van onze leerlingen zo goed in orde zijn. Toch zien we nog steeds hier
en daar een fietslicht dat niet of onvoldoende werkt. Zichtbaar zijn in het verkeer is zo belangrijk.
Brengen jullie dit indien nodig nog in orde? SuperFormidabelFantastischGoed!

Zoals jullie wellicht ondertussen al wel weten, zetten we met onze school de afgelopen jaren nog
sterker in op IT-vaardigheden. We kochten hiervoor heel wat nieuwe (digitale) materialen, de
leerkrachten volgden extra vormingen en zo werd gezorgd voor interactieve lessen waarin deze ITtoepassingen mee werden geïntegreerd. Ook werd met onze PLUS-klassers in het eerste deel van dit
schooljaar intensief gewerkt rond ‘programmeren’.
De mensen van UMICORE kregen dit te horen en waren erg enthousiast. Zij waren dan ook bereid
om enkele extra gloednieuwe materialen te kopen rond programmeren. Zo konden we o.a. 6 BlueBots (robotjes) met de nodige randapparatuur aankopen die we zelf kunnen aansturen en
programmeren. Enkel PLUS-klas? Enkel 3de graad? Nee hoor! Ondertussen werden deze Blue-Bots
geleverd en ook onze kleuters gingen al enthousiast aan de slag.

DIKKE TRUIENDAG. Ook in onze school zal de thermostaat op 11 februari
iets lager staan. Vergeet die dag dus zeker je dikke trui niet. Onze
leerkrachten organiseren die dag zeker ook diverse activiteiten waar de
leerlingen het ongetwijfeld warm van zullen krijgen.
We willen op die manier in onze klassen even stilstaan en
bewustmaking creëren rond biodiversiteit en het klimaat. Meer
info? www.dikketruiendag.be

Mogen we de aandacht vestigen op een activiteit vanuit de ouders
van het vijfde leerjaar? Zij organiseren op zaterdag 15 februari een
heuse ‘fotozoektocht-door-het-donker’. Een gezellige activiteit
voor jong& oud (en zelfs de hond!) met erg toffe prijzen voor de
deelnemers. Fluo & zaklamp, meer heb je niet nodig! Vertrekken
kan vanuit onze eetzaal tussen 16u en 20u.
De opbrengst van deze activiteit zorgt ervoor dat de kostprijs van
de sportklassen voor iedereen betaalbaar blijft.

Van 30 januari tot en met 5 februari is het weer poëzieweek, dit jaar is het
thema: De toekomst is nu! Wij willen in deze week met de ganse school
‘gedichten’ tot leven laten komen. De kinderen van onze lagere school
zullen zelf gedichten leren schrijven, misschien wel een elfje, een
naamgedicht, een haiku of een limerick….
Deze maand bezoeken Linn en Roos ‘wereldeiland’ op onze Talentenarchipel. Ze ontdekken dat
mensen in andere landen ook van mooie gedichten houden! En wat een toeval…. Onze zesdeklassers,
die momenteel genieten van een weekje sneeuwpret, hebben speciaal voor ons vanuit het verre
Oostenrijk een gedicht geschreven!

Op 14 februari start de 15de editie van de Vlaamse week tegen pesten.
Samen met Kiko en Flo doen wij weer mee aan de stippenactie! Pesten
mag nergens: niet op school, niet in de jeugdclub en ook niet online. Elk
jaar leren wij de kinderen van 4, 5 en 6 hoe ze veilig kunnen surfen en
gamen. Op 13 februari is ons vierde leerjaar aan de beurt. Lieve ouders, het
is belangrijk dat jullie je kinderen thuis ook ondersteunen en opvolgen in
het gebruik van digitale media. Meer informatie en tips vinden jullie terug op de website
https://www.medianest.be/
Samen ervoor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen is een opdracht van ons
allemaal. Ook Chartel, Erton en Josee tonen in onze afspraak van de maand dat
iedereen mag meedoen en dat samen spelen de MAX is!

Op zondag 9 februari houden we om 9u een bijzondere viering in onze kerk: zowel
onze eerste communicanten als de leerlingen die dit jaar hun Vormsel houden zullen
deze viering verzorgen. Uiteraard zijn al onze ouders en leerlingen hier op uitgenodigd.
Ook van harte welkom op de aswoensdagviering van 26 februari, de start van de
vastenperiode. Aan deze christelijke voorbereidingsperiode voor het Paasfeest wordt ook in onze
klassen de nodige aandacht geschonken.

Februari is traditioneel de maand van carnaval én ook van Valentijn. Onze leerlingenraad heeft
enkele leuke activiteiten uitgewerkt. Zo kan je jezelf de ganse carnavalsweek hilarisch verkleden. En
op 13 en 14 februari houden we op school een heuse ‘valantijn-message-party’. We wensen jullie
veel plezier! 😊
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SPEELPLAATSAFSPRAAK VAN DE MAAND FEBRUARI
CHAREL, ERTON OF JOSEE: IEDEREEN DOET MEE.
MAANDKALENDER FEBRUARI 2020
zaterdag
1
Terugkomst sneeuwklassen 6de leerjaar
zondag
2
Vrije verlofdag: geen school voor leerlingen en leerkrachten!
maandag
3
Instapdag nieuwe kleuters | Zwemmen 1+2+3+3K
dinsdag
4
Letterfeest 1A | Schaatsen 2+4+6 | Naschoolse sport Trefbal De Beeltjens De Mixx
woensdag
5
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Herselt 3+4 | KoGeKa infoavond juf Marlies, juf Leen, juf Nikki, juf Annelies en
meester Ruben
Medisch onderzoek kleuters °2016 | Infoavond instappers om 19u | Vergadering
leerlingenraad

Viering Naamopgave in de kerk voor eerste communicanten en
vormelingen en hun familieleden. Start viering 9u.
Bib-bezoek 4+5+6 | IOK infoavond co-teaching juf Marlies, juf Shana, juf Myriam en
meester Ruben
Dikke truiendag | Zorgoverleg scholengemeenschap voor juf Leen en juf Caroline |
Personeelsvergadering basisschool
Medisch onderzoek kleuters °2016
Medisch onderzoek kleuters °2016 | Veilig online voor 4A+B | Messageparty
Start Vlaamse week tegen pesten | Speelgoedmuseum 4A+B | Messageparty
Fotozoektocht t.v.v. de sportklassen van 5A: iedereen welkom!
Vorming krachtig & positief evalueren Juf Leen en meester Ruben | Studenten
Aaricia (KK), Brent (3A), Melissa (4B) en Yoni (4A) | Bib-bezoek 1+2+3 | CARNAVAL:
kom als je favoriete dier/dierenprint
Zwemmen voor 1+2+3+3K | Studenten Aaricia (3K) | Vanin infoavond juf Shana, juf
Marlies, juf Leen, juf Annelies en meester Ruben | CARNAVAL: glitter en donker
Klasdoorbrekende activiteiten oudste kleuters en 1ste leerjaar | Bezoek sociaal huis
Olen 4A | CARNAVAL: gekke schoenendag
Dagje middelbaar GO Geel voor 6A | Vorming STEM voor juf Jolien en juf Lies |
Overleg scholenplatform Neteland voor juf Leen | CARNAVAL: kom als een échte
leerkracht
CARNAVAL

Aswoensdag

