voorwoord
Beste kinderen, beste ouders,

De donkere dagen laten we geleidelijk aan achter ons. De eerste ‘echt warme’
zonnestralen brachten ons in februari al in ‘lentemodus’. Iedereen , groot en klein, bekijkt
het leven dan ineens met een andere bril.
De kinderen zijn veel verdraagzamer ten opzichte van elkaar en toveren spontaan een
lach op hun gezicht. Ouders zijn ook opgewekter en nemen even de tijd om een praatje
met elkaar te maken …
Hopelijk zijn we weer vertrokken voor een periode van het zich goed voelen en kunnen
genieten van …
De nieuwe gezichtjes op school zijn Antonina, Igor, Lewis, Lucia & Elise. WELKOM !

zeker lezen
aandacht
Mogen wij nogmaals met aandrang
erop wijzen dat de school start om 08:30
en 13:45. Alle kinderen (ook de kleuters)
dienen op tijd aanwezig te zijn. Indien u,
door omstandigheden, toch wat te laat
zou zijn, dient u zich altijd eerst op het
secretariaat aan te melden. Ook als u
uitzonderlijk uw kind vroeger wenst op te
halen, vragen wij om u vooraf aan te
melden op het secretariaat.

lentefeest & communies
Lentefeest 1ste leerjaar & feest vrijzinnige jeugd 6de leerjaar: zondag 12 mei 2019 ;
Eerste communie: 1 & 2 juni 2019 ;
Vormsel: afdeling A: 9 juni 2019 - afdeling B: 8 juni 2019

wist-je-datjes uit de ouderraad !
•

Ons email-adres: ouderraad-gbsm@googlegroups.com
Heb je een leuk idee, zit je met een vraag, wil je meehelpen aan een activiteit:
mail gerust naar de ouderraad.

•

Onder het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ kan iedereen zich steeds
aansluiten bij de ouderraad. De laatste vergadering van het schooljaar gaat
door op dinsdag 7 mei om 20:00 in afdeling B. Iedereen welkom!

•

De looptrainingen starten op 15 maart. Onder leiding van een team
gemotiveerde ouders en 6 studenten van Howest, worden onze kinderen
klaargestoomd om op 12 mei tijdens ‘Dwars door Brugge’ 5 kilometer af te
leggen. We wensen al die sportievelingen veel goede moed.

•

De ouderraad bakte voor alle kinderen massaal pannenkoeken. Wat smaakten
die pannenkoeken op het carnavalsfeest!

een geslaagde fuif!
De ouderraad van de school organiseerde op 23 februari 2019 een spetterende fuif.
De space-fuif voor onze lagere schoolkinderen was weer een knaller van formaat:
meer dan 190 kinderen konden hun beste dansmoves uittesten op hun favoriete
nummers. Nadien was het de beurt aan de ouders voor een knap aangeklede spacefuif. Ook daar werd heel wat plezier gemaakt. Tot in de vroege uurtjes ging het feestje
door.
De opbrengst ging integraal naar de school voor het pimpen van de tuintjes in beide
afdelingen.
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Paasvakantie hun rapport mee.
Het eerstvolgende oudercontact is
voorzien voor eind juni. Indien u toch
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vertrouwen aan onze school. Uw
ervaringen zijn voor ons het beste
uithangbord. Kent u jonge ouders?
Geef gerust deze info door.
Wij zetten onze deuren terug open
voor

geïnteresseerde

ouders

van

mogelijks nieuwe leerlingen en dit op
zaterdag 27 april van 10:00 tot 12:00.

hoe de school telefonisch
contacteren ?
Maak gebruik van de vaste lijn op het nummer 050 38 44 71 voor afdeling A of 050 38
17 65 voor afdeling B.
Of probeer het NIEUWE gsmnummer 0489 53 05 18

aandacht &
betrokkenheid
Mogen wij vragen dat de ouders
dagelijks het agenda nakijken en
ondertekenen. Voor de kinderen is dit
ook een signaal om steeds het huiswerk
te maken.
Spijtig genoeg worden huistaken dikwijls
onvolledig of helemaal niet gemaakt !

buitenklas 3de kleuter
Een nieuwe troef voor onze school is de buitenspeelklas voor de 3 de kleuters (afd. A).
Iedere vrijdag gaan de lesjes door buiten de klas. Soms in het bos, soms in de tuin, soms
op het speelpleintje …
De kleuters zijn zeer creatief en genieten met volle teugen van de ‘groene-frisseervaringen’. Op de FB pagina van de 3de kleuters spreken de foto’s voor zich !

sporten op zondag
Op zondagmiddag 31 maart gaan we de sportieve toer op in de afdeling SintMichielslaan 33.
Zowel kleuters als de kinderen van het lager kunnen zich even sportief uitleven. Plaats
deze datum alvast op de kalender.

klimaatacties
Op 12 februari werd in beide afdelingen deelgenomen aan ‘dikke truiendag’.
In afdeling B werd van start gegaan met een ‘bewegingsmoment’ en daarna het
‘smeltende-ijs-spel’. Met een touw werden 3 grote kringen gevormd die de ijskappen
voorstelden. Telkens de muziek speelde moesten ’onze pinguïns’ snel een plaatsje
bemachtigen op de kleiner wordende ijskap. De pinguïns hadden steeds minder ruimte
en
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klimaatopwarming en het smelten van de ijskappen duidelijk gemaakt.
In afdeling A was ‘Bertje de visser’ weer van de partij. Ook hij maakte de kinderen de
opwarming van onze planeet duidelijk met het gevolg dat de verwarming onmiddellijk
lager werd gezet. Als climax van het moment, werd het klimaatlied door alle kinderen
uit volle borst gezongen. De kinderen zagen het wat ruimer dan binnen de
schoolmuren en in de omgeving van de school werd een kleine klimaatmars
gehouden met ‘sprekende’ pamfletten.
De buurtbewoners kregen tevens een strooibriefje in hun bus met daarop enkele tips
om in huis toe te passen. Samen werken aan het klimaat werd de leuze van de
geslaagde bewustmakende schooldag.

goed om te weten of belangrijke
info
Het is zeer belangrijk om een kleuter zo veel mogelijk naar school te laten komen.
Alle vaardigheden om makkelijk de overstap te kunnen maken naar de lagere school,
komen aangepast aan het niveau van de kleuter in de verschillende kleuterklassen
aan bod. Wanneer deze vaardigheden niet verworven zijn en de 3de kleuter minder
dan 250 halve dagen op school aanwezig is geweest, kan de klassenraad beslissen dat
een verlengd verblijf in het kleuteronderwijs noodzakelijk is.

een nieuw leuk initiatief
Op 18 januari konden de kinderen genieten van een gezellig avondje filmkijken met
een drankje en popcorn in onze ‘eigen’ cinemazalen. De ouders genoten op hetzelfde
moment van een lekker drankje en een leuke babbel bij de verwarmende vuurkorven
op onze eigen gecreëerde ‘wintervonken’.

een
sportieve
voltreffer
Op woensdag 27 februari namen onze
voetballers uit de 3de graad deel aan het
MOEV voetbaltornooi in de Koude
keuken.
Met 10 ploegen speelden ze 9
wedstrijden gedurende 8 minuten alsof
ze de ‘Rode duivels’ waren.
Een dikke proficiat aan onze jongens &
meisje, want zij wonnen het tornooi !

Vlaamse week tegen pesten
Tijdens de Vlaamse week tegen pesten
gingen de klassen aan de slag met de ‘4
stippen’. Aan de hand van verschillende
werkvormen werden de betekenissen van
de stippen aan de kinderen duidelijk
gemaakt.
❖ Stip 1 → ik vind pesten niet oke en
zal er nooit aan meedoen;
❖ Stip 2 → ik praat erover als pesten
mij verdrietig of bang maakt;
❖ Stip 3 → ik sluit niemand uit, voor
mij hoort iedereen er bij;
❖ Stip 4 → ik zal altijd proberen op te
komen voor iemand.
Op de apotheose van deze week
brachten de kinderen samen ‘The move
tegen pesten’. We hopen op deze wijze
ons steentje bij te dragen.

de wienkel
de wienkel
Ons sociaal project ‘de wienkel’ loopt vlot. Verschillende gezinnen hebben wij reeds
kunnen helpen.
Indien u het even wat moeilijker hebt en best een ruggensteuntje kunt gebruiken,
mag u gerust een discreet seintje geven aan de zorgjuffen van de school (Birgit
Maes, Wiete Haest, Inge Debaere) of de directie.
De normale opening van ‘de wienkel’ is op:
❖ Dinsdag 12 maart;
❖ Woensdag 3 april;
❖ Woensdag 8 mei;
❖ Dinsdag 11 juni.
Birgit Maes: birgitmaes@scarlet.be | 0477 52 87 49
Wiete Haest: haest9@hotmail.com | 0472 95 95 68
Inge Debaere: inge.debaere@gmail.com | 0499 16 30 17
Kathleen Roose: gbsm.kaatroose@gmail.com | 0489 53 05 18

onze jonge dichters aan het werk
van 31 januari tot en met 6 februari werd in de poëzieweek rond het thema vrijheid
gewerkt. De liefde voor poëzie kwam tot leven in hun eigen gedichten

vrije dagen
2018-2019
Hierbij alvast de vrije dagen voor het
vervolg van het schooljaar zodat u reeds
de nodige maatregelen kunt nemen
naar opvang toe.
Paasvakantie: start maandag 8 april hervatting van de lessen : dinsdag 23
april;
Woensdag 1 mei: geen school;
OLH Hemelvaart: geen school op
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei;
Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2019
(school tot 15:45).

fiscale
attesten
Het fiscaal attest voor- en naschoolse
opvang wordt u binnenkort met uw
zoon/dochter via de boekentas in
gesloten

omslag

meegegeven

.

fancy 22 juni …
Noteer dit alvast op de kalender, want
dan gaat ons jaarlijks schoolfeest door!

naamtekenen
Veel koekjes & fruitdozen blijven achter
op

school.

naamtekenen

Misschien
zodat

de
we

doosjes
geen

verzamelplaats worden van koekjes-,
fruitdozen & drinkbekers.
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