SCHOOLINFO JANUARI 2018
Kerstmis schenkt ons verbondenheid,
elk jaar weer.
Met Kerst branden er duizenden lichtjes.
We wensen dat ieder zo’n klein lichtje mag zijn,
belangrijk, en zeer betekenisvol, hoe klein ook.
Licht, dat veel hoop, liefde en warmte
in zich draagt en uitstraalt.
Laat ons samen uitkijken
naar het nieuwe jaar 2018,
waarbij we dagelijks
dat lichtje mogen voelen en zien!

Het schoolbestuur en het schoolteam wensen jullie

Katholieke scholengroep Scheldevallei opgericht
Op donderdag 30 november werd de nieuwe scholengroep vzw Scheldevallei boven de doopvont gehouden. Vanaf 1 januari 2018 zullen er 25 basis- en secundaire scholen, verdeeld over 12 verschillende
schoolbesturen starten met een structurele samenwerking.
Het gaat om schoolbesturen van Balegem, Kalken , Lede, Laarne, Massemen, Moortsele –
Landskouter, Oosterzele, Overmere, Scheldewindeke, Schellebelle, Serskamp, Wetteren en Wichelen. De
volledige groep omvat 4400 leerlingen secundair en 5800 leerlingen uit het basisonderwijs.
De nieuwe scholengroep beoogt de toekomst voor te bereiden voor de ganse regio door een intense samenwerking op te zetten op twee grote domeinen ,nl. dienstverlening aan de individuele scholen en implementatie van de onderwijsvernieuwing en bijhorende regelgeving.
Door dit samenwerkingsverband aan te gaan, is het mogelijk om maximaal kennis en expertise samen te
brengen, daardoor gemeenschappelijke strategieën te ontwikkelen en oplossingen aan te bieden op
maat van elke school. Hierdoor moet het mogelijk zijn om specialisten aan te stellen die zullen werkzaam
zijn voor gehele scholengroep bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, ict, logistiek, privacy, aankoop, patrimonium…
Belangrijk hierbij is dat scholen hun pedagogische eigenheid en hun bestuursstructuur blijven behouden.
Ook de bestaande scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs blijven behouden. Wel
zal er gezocht worden naar een optimalisering van deze organisatievormen.
Intussen is er ook vanuit andere scholen interesse geuit om aan te sluiten bij de katholieke scholengroep
Scheldevallei. In de loop van het komend jaar zal hierover een beslissing worden genomen.
Gezond ontbijt– boterhammen op school
Gezond eten start al bij de eerste maaltijd van de dag. Met een gezond ontbijt schiet je meteen uit de
startblokken. Eind januari organiseren we zoals gewoonlijk voor alle kinderen van de school een ontbijt.
Misschien blijft je zoon/dochter ‘s middags boterhammen eten en loopt dit niet zo vlot. We geven daarom graag nog enige tips mee.


Gezond eten wordt nog leuker als het uit een mooie brooddoos komt. Laat je kind die zelf uitkiezen. Of koop
kleurrijke stickers waarmee het zelf een meesterwerk maakt.



Een gezonde brooddoos voor je kind? Daarin huist al zeker een graanproduct. Stop er vooral volkoren granen
in, zoals volkorenbrood of volkorenbeschuit.



Maak van eten een feest: spring er creatief mee om. Snij de boterhammen in verschillende vormen: drie
hoekjes - rechthoekjes - ‘frietjes’ - cirkels - hartjes



Nog meer variatie? Rol de boterham eens op. Kleurrijk servet en een strikje errond: klaar voor een feestje in
eigen brooddoos!



Stapel verschillende broodsoorten in één boterham. Bijvoorbeeld volkoren bovenaan en bruin vanonder.



Maak eens een boterhambrochette. Snij de boterham in vierkantjes en rijg ze op een satéspiesje, met druiven,
snoeptomaatjes of stukjes komkommer ertussen.

Pizzaverkoop
Na het succes van vorig schooljaar, organiseren we voor de 2e maal een pizzaverkoop.
Via de website kunnen er reeds vanaf 2 januari bestellingen geplaatst worden. Op maandag 8 januari bezorgen we aan de oudsten van het gezin een besteldocument op papier. Betalingen kunnen gebeuren via overschrijving of cash.
De opbrengst willen we graag gebruiken voor de aankoop van nieuw reftermeubilair.
Op voorhand reeds een dankjewel voor jullie steun en bijdrage aan deze actie!
Bouwen aan onderwijs … bouwen aan de toekomst …
Wekelijks staan er enkele artikelen in de krant over het onderwijs.
Heel actueel daarbij is het verschenen ‘Pirls’rapport over begrijpend lezen. Een peiling bij kinderen in het
4e leerjaar geeft aan dat zij niet meer zo goed kunnen begrijpend lezen, minder leesmotivatie hebben en
bijgevolg ook minder gaan lezen.
Op onze school wordt er sterk ingezet op het lezen door een start in de kleuterklassen met het dagelijks
vertellen/voorlezen van verhalen en prentenboeken in de kijker te zetten. In de lagere school komen
heel wat leesvormen ( tutorlezen, kwartierlezen, theaterlezen, groepslezen, …) aan bod die de leesvaardigheden bij de kinderen versterken.
Maandelijks brengen we met de meeste klassen een bezoek aan de bib.
We kunnen nu reeds( sinds de start in september) in verscheidene klassen een toegenomen leesmotivatie
vaststellen door dagelijks een kwartiertje te lezen en meerdere boekengenres aan te reiken.

Bevraging aan ouders van de lagere school
Vorig schooljaar organiseerden we voor het eerst kindgesprekken, voorafgaand aan de oudercontacten.
Dit schooljaar willen we voorafgaand aan de kindgesprekken en het oudercontact, via een kijklijst beter
zicht krijgen op hoe jullie je kind ervaren en doen daarbij een bevraging die peilt naar leesgewoontes +
leesplezier, het huiswerk maken en daarbij horende verwachtingen.
Op woensdag 31 januari zal iedere leerling in de lagere school de bevraging meekrijgen.
We vragen wel om het ingevulde document ten laatste op woensdag 07/02 terug te bezorgen.

Wij zijn solidair …
In aanloop naar Kerstmis hebben alle kinderen van onze school zich ingezet voor het
goede doel. We hielden een sponsortocht in de Warmste Week en kunnen op zater
dag 23 december het mooie bedrag van €2900 schenken aan Lola 4 Life dat op zijn
beurt het opgehaalde bedrag overmaakt aan Oigo.
Dankjewel aan iedereen die zijn steentje bijdroeg !
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