 De spits is er af!
Wat hebben we toch veerkrachtige kinderen 💑 en voorbeeldige ouders 👏🏻
De eerste lesdag van de testfase-herstart zit er op! Het was een geslaagde missie…
#spelenopafstand #elkaarterugzien #eenschoolmétkinderen #wassen&ontsmetten
 De eerste week gaan we vooral werken rond het emotioneel welbevinden van de
leerlingen. Hoe voel je je? Hoe gaat het met jou? -> Op lichamelijk (het eetpatroon, slapen,
….), cognitief (vragen, zorgen, ….) en emotioneel (bang, boos op corona, verdrietig, …..) vlak.
De leerkrachten in de klas, maar ook de leerkrachten die pre-teaching geven
(afstandsonderwijs) besteden hier aandacht aan. #goedinjevel
 De eerste weken leggen we ook de focus op verbondenheid, vriendschappen,
samenhorigheid, empathie,…. Er wordt heel veel geluisterd en gepraat (filosoferen) met
elkaar. Samen zoeken we oplossingen/alternatieven voor activiteiten die niet kunnen
plaatsvinden. We proberen een positieve vibe te creëren.
 De kleuters en andere leerjaren (L3,4 en 5) hun pre-teaching verderzetten.
 Dorien bevallen is van een flinke dochter Ella. We wensen de kersverse ouders Dorien en
Greg een dikke proficiat en veel geluk. 🍀
 Het Lentefeest/ Feest Vrijzinnige Jeugd voor de leerlingen zedenleer en het
Communiefeest voor de leerlingen katholieke godsdienst NIET kon plaatsvinden wegens de
coronamaatregelen. Dit is zeer jammer, toch wensen we iedere feesteling een dikke
proficiat! Hopelijk kunnen jullie snel een feestje vieren. 🎉
 De leerlingen van de 2e & de 3e graad NIET op zeekamp konden in Cadzand (wegens de
Coronamaatregelen) Na vele onderhandelingen met vzw Idee Kids (het verblijf) en contact
met de juridische dienst van het GO! zijn we overeengekomen om het zeekamp om te
boeken naar schooljaar 2021–2022. Zo zijn er geen annulatiekosten en kunnen wij jullie
voorschotten terugbetalen.
Helaas is er voor de leerlingen van de 3e graad geen alternatief. De leerlingen van het 5e
leerjaar gaan volgend schooljaar op schoolkamp en hebben dus nog een leuke activiteit in
het vooruitzicht. Maar voor de leerlingen van het 6e leerjaar is dit een triestig besluit… Laat
jullie hierdoor niet ontmoedigen! Zodra de coronacrisis gedaan is, slaan we de handen in
elkaar en maken we er samen een leuk feestje van ‘speciaal voor het 6e leerjaar’. Heb je
leuke ideeën? Stuur ze dan alvast naar mij 🤝
 We met ons MOS-project gewerkt hebben aan de vergroening van ons domein.
Ouders An en Dries (trekkers), de leerlingen van de 3e graad en helpende ouders hebben
bomen en struiken aangeplant en geven ze regelmatig water. Dank u wel voor deze klus!
#vergroeningopschool #meerspeel-enleernatuur 🌱

Freinet on the MOVE
Take 🎬 2020-2021
Achter de schermen zijn we druk in de weer met de voorbereidingen van het
volgend schooljaar 2020-2021.
Graag willen we jullie al een tipje van de sluier lichten…
De voorbije jaren werden de graadsklassen van het lager gesplitst voor de hoofdvakken wiskunde
en Frans. Dit gaan we ook voor Nederlands uitbreiden. Concreet zal er lesgegeven worden in een
combinatie van jaar- en graadsklassen. Het voordeel voor de leerlingen is dat ze 1 vaste leerkracht
hebben voor de hoofdvakken en hiervoor niet van klaslokaal moeten wisselen. Voor de 2 e en 3e
graad zullen de leerkrachten meegroeien met de leerlingen en hen dus 2 schooljaren opvolgen en
begeleiden.
#focus #Freinet #welbevinden #kwaliteitszorg
Tot de volgende...
Carmen

