SCHOOLINFO JANUARI 2017
Kerst– en nieuwjaarswens
We wensen jou een jaar vol van ‘goed leven’.
Met een hart voor jezelf en oog voor wat je gelukkig maakt.
Met betekenis voor een ander, vooral voor haar of hem die kwetsbaar is.
Met mensen die van je houden, je zien staan en je vasthouden.
We wensen jou een jaar vol van ‘goed leven’.
Met aandacht en zorg voor onze planeet.
Met inzet voor een langere houdbaarheidsdatum en tegen verspilling.
Met geloof dat we samen het verschil kunnen maken.
We wensen jou een jaar vol van ‘goed leven’.
Met motivatie en inspiratie die je op de been houdt voor wat recht is.
Met veerkracht voor de momenten dat het wat moeilijker loopt.
Met verbondenheid die onze inzet kleurt.
Zalig Kerstmis
Een gezond en sprankelend 2017 !

Infoavond voor ouders van alle scholen binnen onze scholengemeenschap:
Bodymap: het belang van bewegen voor de ontwikkeling van de hersenen bij onze kinderen.
Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel veel gebieden een fantastische voor uitgang. Het leven wordt ons op verschillende vlakken steeds gemakkelijker gemaakt.
Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar
spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie, computer, te weinig speelplekken, te
weinig tijd…
Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen opgroeien.
De infoavond helpt je om kennis en inzicht te verwerven in de ontwikkelingssituatie van je eigen kind. Er worden
veel tips aangereikt om je kind te stimuleren in hun neurologische en motorische ontwikkeling.
De kennis om de juiste prikkels op de juiste momenten aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind.
Waar en wanneer?
In de feestzaal van het Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 te 9230 Wetteren,
op donderdag 16 februari 2017 om 19.30 uur
Gratis toegang.

Bewegingsopvoeding op school
Vorige week verscheen in de media het voorstel voor een bewegingsplan. Het plan heeft tot doel om alle kinderen in de lagere school 1 uur per dag te doen bewegen. Met z’n allen zouden we dan 150 miljoen kilometer—
de afstand van de aarde tot de zon, per schooljaar afleggen. Op die manier wil onderwijsminister Hilde Crevits
iets doen aan de zitcultuur en het overgewicht waarmee kinderen te kampen hebben.
Wij mogen onze school met enige fierheid een bewegingsgezinde basisschool noemen. De kinderen krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding; we nemen deel aan buitenschoolse sportactiviteiten; we richten een sportweek in;
er is een zeer goed uitgebouwde speelplaatswerking dat kinderen aanzet tot spelen en bewegen vanaf het moment dat kinderen op school aankomen tot speeltijden en middagpauzes toe.
Het is al lang bewezen dat sporten veel voordelen biedt, ook voor de concentratie in de klas: “een gezonde geest
in een gezond lichaam”. Daarom wordt vanaf dit schooljaar elke dag een 10-tal minuten lopen als tussendoortje
gepromoot.
Het eerste streefdoel was om elke week één keer 5 à 10 minuten te lopen op de speelplaats gewoon tussen
twee lesmomenten door. Het was tof om ze af en toe te zien rondrennen op de speelplaats.
Nu zijn we toe aan ons tweede streefdoel: we gaan met de hele lagere school zoveel mogelijk kilometers
lopen. Elke week proberen we met de klas als tussendoortje twee keer rondjes te lopen.
De rondjes die elke klas telkens loopt, worden opgelijst. Zo proberen we samen telkens een hoger doel te bereiken.
En aan elk doel hangt een leuke beloning vast.
Uitdaging: zorg er tegen de krokusvakantie voor dat we met de hele lagere
school samen minstens 1.600 km lopen. Dat is in een rechte lijn van Kalken
tot Sicilië (waar juf Sara haar familie woont )

Laat je stem horen !
Tijdens de advent namen we de gelegenheid om ons engagement en solidariteit te tonen
voor 2 projecten.
De kinderen van 6A maakten onder leiding van meester Wim en juf Ann heerlijke pompoensoep. Zij haalden met de actie “soep op de stoep” maar liefst 200 euro op ten voordele van Welzijnszorg.
De kinderen van 6B engageerden zich om op de speelplaats wafeltjes te verkopen tijdens de warmste week en
dit ten voordele van het project The Village. Zij verzamelden het mooie bedrag van 425 euro.
Het ontwerpen van een flyer, reclame maken, afspreken en samenwerken, soep en wafeltjes verkopen, … Er
werden heel wat talenten aangesproken.
Dankjewel aan iedereen die de acties steunde !

Aan de ouders van de eerste communicanten
18 maart 2017:
Er is een communietocht met aansluitend de instapviering met naamopgave ter voorbereiding van de eerste communie. Het gezin van de communicant wordt verwacht tegen
16.45u. voor de communietocht in de kerk, de instapviering begint om 18u.
21 mei 2017 : eerste communie om 11u.

Veiligheid aan de schoolpoort
Om de veiligheid aan het schoolpoortje van de kleuters te verhogen, opteren we ervoor om de kinderen die ‘s
middags met de fiets naar huis rijden, bij hun terugkeer tot aan de lagere school te laten fietsen. Zij kunnen hun
fiets kwijt op de voorziene fietsplaatsen. Op het einde van de schooldag zullen deze kinderen met hun fiets aansluiten achter de rangen en zij kunnen dan fietsend huiswaarts vertrekken vanaf de schoolpoort van het lager.
Zone 30
Wij danken iedereen die de zone 30 respecteert in de Kouterstraat !
Kiss&ride zone
Aan de lagere school zijn enkele parkeerplaatsen voorzien. Deze zijn enkel
bestemd om kinderen aan de school af te zetten en terug op te halen.

Is je zoontje of dochtertje geboren in 2015 ?
Ken je vrienden, familie, kennissen of buren die op zoek zijn naar een school in de buurt ?
Ben je nieuwsgierig naar de werking van onze kleuterschool ? Kom een kijkje nemen !
WELKOM op ...
ZATERDAG 28 JANUARI 2017
KIJKVOORMIDDAG OP DE KLEUTERSCHOOL
VAN 10 U. TOT 12 U.

Juf Marie-Claire en Moeke Marleen gaan op pensioen
Na 40 jaar in het onderwijs , waarvan 35 jaar in Kalken, trekt juf Marie-Claire de schoolpoort achter zich dicht.
Het 3e leerjaar is geruime tijd haar vaste werkstek geweest. Ze wist heel wat kinderen te boeien met haar projectweek over Egypte. Ze had heel veel plezier in de halloweenperiode en verkleedde zich dan ook met graagte
als heks. In de leerlingenraad konden we ook steeds een beroep doen op juf Marie-Claire voor haar wijze raad.
Moeke Marleen zal het vanaf 1 januari ook rustiger aan doen. Zij heeft zich ruim 13 jaar met een groot hart
ontfermd over de kleuters die ‘s middags boterhammetjes eten. Zij was elke dag paraat en steeds bereid om een
extra handje toe te steken.
Dankjewel juf Marie-Claire en moeke Marleen ! Het gaat jullie beiden goed ! Geniet van de periode die zich nu
aandient.
Na de kerstvakantie zal juf Laurien klas 3A voltijds onder haar vleugels nemen.
Wij verwelkomen op onze school Moeke Catherine Van Bogaert . Zij zal vanaf 9 januari meehelpen in de grote
refter.

Kledingophaling januari 2017
Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2017 kunnen jullie oude kleding in dozen of zakken kwijt op de speelplaats van de lagere school en de kleuterschool. Dit is mogelijk tussen 8 u. en 16.30 u. Op zaterdag 21 januari zal
de kledij aan huis opgehaald worden.

Pizzaverkoop
Even geen zin om te koken, maar je wil toch iets lekkers eten ? Kies dan voor een avondje pizza!
Vanaf 16 januari tot 6 februari kunnen via een bestelbriefje of de schoolwebsite pizza’s besteld
worden.
Op vrijdag 10 februari haal je de bestelling op school op en dit vanaf 15 u. .
Bestelinfo volgt na de kerstvakantie.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de dagelijkse schoolwerking.

Batterijen verzamelen
Dat het milieu een belangrijk thema is, hoeven wij niet meer te vertellen.
Onze school zamelt vlijtig lege batterijen in zodat Bebat ze een nieuw leven kan geven. Zo dragen wij alvast ons
steentje bij aan een beter milieu.
Wij vinden het belangrijk om de leerlingen, de consumenten van morgen, te sensibiliseren en aan te leren wat
het belang van recyclage en milieuvriendelijk leven is.
De school kan met de verzamelde batterijen punten sparen die daarna omgeruild worden voor sportmaterialen. Brengen jullie lege batterijen mee ? Zowel op de kleuterschool als lagere
school staat een groene verzamelton waar ieder zijn batterijen kwijt kan.

Later word ik … nieuwslezeres
Had je ook altijd al graag eens de VRT bezocht? Wij ook! Op 19 oktober was het zover. We mochten naar de
VRT voor een interview met Hanne Decoutere.
Het begon allemaal toen we vorig jaar van meester Maarten de opdracht kregen iemand te interviewen met
een interessant beroep. Ik koos voor nieuwslezeres Hanne. Ik werd uitgenodigd na haar bevallingsverlof.
Het werd een fantastische ervaring. Hanne gaf ons een rondleiding van één uur op de VRT.
Eerst bracht ze ons naar de journaalstudio. Het was er veel groter dan verwacht. Ik mocht er op haar stoel
zitten waarop ze zit als ze het nieuws presenteert.
De cameraman bracht ons in beeld en we konden onszelf zien op het scherm. Daarna mochten we
gaan staan op de plaats waar Frank Deboosere en Sabine Haegedoren het weer presenteren. Het was een
groen scherm. Je mocht geen groene kleren aanhebben om te presenteren. Want dan projecteren ze de
achtergrond op je kleren.
Daarna liepen we door de bureaus. We zagen we veel bekende gezichten. We zagen Inge Vrancken, Martine Tanghe en Frank Deboosere. We werden ook nog voorgesteld aan Jens Franssen.
Hanne had nog een verassing in petto. Ze bracht ons naar de redactie van Karrewiet. We mochten helpen
het achtergrondmuziekje te kiezen voor een filmpje over de marslanding. Het werd die avond uitgezonden op Ketnet met het melodietje dat we uitgekozen hadden.
Het interview met Hanne was erg leuk. Ze studeerde rechten en daarna nog een jaar aan de universiteit in
Parijs. Ze studeerde ook nog theaterwetenschappen. Ze is ballerina en mama van Anna en Vincent. Ze kende Laarne & Kalken goed omdat ze meehielp aan de choreografie van ‘Heks en Vuur’ .
Ik vond het erg plezant . Hanne is een supertoffe, later wil ik ook graag op de VRT werken!
Myrthe Rommens 5A
Aline van Hoecke 5A

MAANDKALENDER JANUARI 2017
Maandag

Dinsdag

9

10

Instapmoment peuters
K3A K3B

Bezoek bibliotheek

L2A L3A

Bezoek bibliotheek

LS

Geen studie - personeelsvergadering
Oudercomité

Woensdag

Vrijdag

11

13

Kleuterschool

Herhalen jaarlied ‘Boem boem klap’

L3A L3B L4A L4B

Zwemmen

L3A

CLB op school

L3B

Bezoek bibliotheek

L6A L6B

Museum voor natuurwetensch.-Brussel

€2

€ 10

Maandag

16

Start pizzaverkoop

Dinsdag

17

KS – LS

Toneel ‘Dromen’

€4

Woensdag

18

L1A L1B L2A

Zwemmen

€2

Vrijdag

20

L3B

CLB op school

L5A L5B

Zwemmen

€2

Zaterdag

21

Maandag

23

L3A L3B

Dramaworkshop Opera-Gent

€ 10

Woensdag

25

KS

Gezond ontbijt

€1

L3A L3B L4A L4B

Zwemmen

€2

L6A

Bezoek St.-Jozefinstituut-Wetteren

L1 L2 L5

Gezond ontbijt

LS

Leerlingenraad

Donderdag

26

Kledingophaling

Zaterdag

28

KS

Maandag

30

L1A L1B

€1

Peuter- en kleuter-kijkvoormiddag (10-12u)

Bezoek Schoolhoeve ‘De Campagne’- Drongen

€ 10

