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Dankjewel...

Eureka! Jeugdboekenmaand 2019

De voorbije weken waren heel wat
leerkrachten afwezig. Gelukkig konden we
beroep doen op enkele oud-leerkrachten om
in te springen. Vervangende leerkrachten zijn
momenteel immers niet/moeilijk te vinden.
In de klassen waar we geen vervanging
hadden, probeerden de lessen zo goed
mogelijk te laten doorlopen.
Wij danken u voor uw begrip voor deze
situa%e. We hopen na de vakan%e iedereen
gezond en wel terug te zien!

Er zijn goede vrienden, beste vrienden,
verloren en vergeten vrienden, vrienden van
op school, vrienden van de voetbalclub,
vrienden die familie zijn, oude vrienden,
nieuwe vrienden, voorlopig onbekende
vrienden, onzichtbare vrienden,
boekenvrienden, dierenvrienden,
Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden
voor heel even en vrienden voor al%jd.
Tijdens de Jeugdboekenmaand staat dit jaar
de vriendschap centraal.
Alle leerlingen van de lagere school en een
aantal kleuterklassen nemen deel aan een
lezing of workshop in de bib van Zomergem
rond dit thema (zie kalender). Meer info:
jeugdboekenweek.be

Dankjewel ontbijters!
Op zondag 24 februari mochten we 600
ontbijten klaarze*en voor jullie. Dank voor
jullie steun! De opbrengst investeren we in
de renova%e van de re&er.
Met de opbrengst van het mun*apijt krijgen
de kinderen een verrassing op de frietjesdag.

Paasmanden in de kleuterschool
Vorig jaar maakten we in onze kleuterschool
met de klas een grote paasnest waarin de
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Respect!
paasklok de eitjes in bracht. Ook dit jaar
spraken we af dat de paasklokken de eitjes
zullen brengen in het grote klaspaasnest. We
maken dus geen individuele paasmanden.

Bodymap in de kleuterschool
De komende weken komt de ‘zuig- en
zoekreﬂex’ aan bod. Als deze voedingsreﬂex
niet goed ontwikkeld werd in de
babyperiode, dan zien we bij deze kleuters
meer spanningen rond de mond alsook meer
meebewegingen. Ook de ar%cula%e loopt
meestal niet zo vlot en dit hee& gevolgen
voor de ontwikkeling van de ﬁjne motoriek.
Hoe werken we aan deze reﬂex met onze
kleuters? We gaan veel blaasspelletjes doen,
allerlei motorgeluiden maken, dikke wangen
maken, blazen op hun hand, op een
windmolentje blazen, wa*e wegblazen,
drinken met een zuigrietje, ballon opblazen,
pingpongballetje wegblazen,…

Welkom
Leonie, °24 januari,
dochter van
juf Pauline (Nemoklas)
Manon, °24 februari, kleinkind
van juf Katrien (1B)

Vastenproject Broederlijk Delen: Holy Gyacamole!

Te noteren data

Dit jaar wil Broederlijk Delen de boeren in Guatemala in de kijker ze*en.
De mango’s, papaja’s, bananen, ananassen, maar vooral de avocado’s hebben er genoeg van. Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in
Guatemala, zien ze de boeren honger lijden. In Guatemala is de meerderheid van de bevolking aEankelijk van de landbouw. Toch hebben de
meeste boeren zelf geen grond om groenten en fruit op te telen. Een handvol rijken bezit meer dan de hel& van alle landbouwgrond.
Daarom staan dit jaar de vruchten die hiertegen in opstand komen symbool voor de ac%e. Guacamole is een gerecht gemaakt van avocado’s.

Donderdag 4 april:
solidariteitsmaal

Kamila, Sharon en Allison wonen in de gemeenschap La Florida in Guatemala en zijn het gezicht van deze campagne. De opa van de familie
neemt Kamila en de kleuters met zijn verhalen mee op een boeiende en leerrijke tocht door Guatamala. Sharon en Allison nemen de kinderen
van de lagere school mee en tonen hen hoe ze zelf voedsel kunnen telen met respect voor de natuur. Tijdens de vastenperiode zullen de
kinderen op verschillende momenten samen komen om te luisteren en te werken rond deze problema%eken.
Uiteraard kunnen deze families ook een ﬁnancieel ruggensteuntje gebruiken.
Daarom plannen we naar jaarlijkse gewoonte op donderdag 4 april een solidariteitsmaal. Op die dag eten alle kinderen soep met
boterhammen.
Op vrijdag 5 april gaan alle kinderen op sponsortocht. De kleuters wandelen rondjes op het terrein van het WZC Ons Zomerheem. De kinderen
van de lagere school gaan op tocht naar de kerk van Ronsele waar ze een bezinning houden.
De opbrengst van beide ac%viteiten storten we door naar Broederlijk Delen.

Vrijdag 5 april:
sponsortocht lagere school
Van 8 april tot en met 22 april:
paasvakan%e
Zondag 26 mei om 10.30 uur:
Eerste communie
Zaterdag 1 juni om 14 uur:
Vormsel

Schoolkalender - maart 2019
Dag

Kleuter

Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj)

Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj)

Vrijdag 1/03/2019

Nijntje: zwemmen

Slotmoment ‘Week tegen pesten’

Slotmoment ‘Week tegen pesten’

Maandag 4/03/2019

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Dinsdag 5/03/2019

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Woensdag 6/03/2019

Aswoensdag

Aswoensdag

Aswoensdag

Donderdag 7/03/2019

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Vrijdag 8/03/2019

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

Krokusvakan%e

3de leerjaar - VM: ini%a%e atle%ek (topsporthal Gent)

4de leerjaar - VM: ini%a%e atle%ek (topsporthal Gent)
5C - NM: boekenspel in de bibliotheek
5de en 6de leerjaar - VM: startmoment Broederlijk Delen

2/03/2019 + 3/03/2019

9/03/2019 + 10/03/2019
Maandag 11/03/2019

Welkom nieuwe peuters
13.30 - 15.30 uur: opendeur + inschrijving peuters
Lagere school: week oudercontact 2 17.00 - 19.00 uur: opendeur + inschrijving peuters
Dinsdag 12/03/2019

Nemo - VM: bezoek bibliotheek
Dreef: gezamenlijk startmoment Broederlijk Delen

Woensdag 13/03/2019

Ronsele: gezamenlijk startmoment Broederlijk Delen

1ste en 2de leerjaar: startmoment Broederlijk Delen

Donderdag 14/03/2019

Toneelvoostelling ‘Piep en Boink kadul’

3de leerjaar - NM: startmoment Broederlijk Delen

4de leerjaar - NM: startmoment Broederlijk Delen
5A - NM: boekenspel in de bibliotheek
5B en 5C: projectdag EHBO

Vrijdag 15/03/2019
Pyjamadag Bednet

Ronsele: zwemmen
Nemo en Cezar: projectdag mond– en handhygiëne

Rapport 4 en periode 2

Rapport 4 en periode 2

5B - NM: boekenspel in de bibliotheek

16/03/2019 + 17/03/2019
Maandag 18/03/2019

2de leerjaar - NM: bezoek Tuin van Kina (Gent)

Dinsdag 19/03/2019

1ste leerjaar - NM: lezing in de bibliotheek met Riet Wille

Woensdag 20/03/2019

Ronsele: gezamenlijk moment rond Broederlijk Delen

Donderdag 21/03/2019

Dreef: gezamenlijk moment rond Broederlijk Delen

1A: bezoek Het Arsenaal (Vlissingen)

Zorg+: Kangoeroewedstrijd
12.30 uur: leerlingenraad

Maandag 25/03/2019

3de leerjaar - zorg+: Kangoeroewedstrijd

4A - NM: voorstelling Madam Kleeﬂe*er (bibliotheek)

Dinsdag 26/03/2019

3B - VM: voorstelling Madam Kleeﬂe*er (bibliotheek)

4B - NM: voorstelling Madam Kleeﬂe*er (bibliotheek)

4C - VM: voorstelling Madam Kleeﬂe*er (bibliotheek)

Vrijdag 22/03/2019
23/03/2019 + 24/03/2019

Woensdag 27/03/2019

Ronsele: gezamenlijk moment rond Broederlijk Delen

Donderdag 28/03/2019

Dreef: gezamenlijk moment rond Broederlijk Delen

1B: bezoek Het Arsenaal (Vlissingen)
3A - VM: voorstelling Madam Kleeﬂe*er (bibliotheek)
3B - NM: intergenera%oneel project WZC

Vrijdag 29/03/2019

Ronsele: zwemmen

3C - VM: voorstelling Madam Kleeﬂe*er (bibliotheek)

30/03/2019 + 31/03/2019

Begin zomer%jd

Begin zomer%jd

Begin zomer%jd

