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We wensen iedereen een gezond, actief, boeiend, leerrijk en nu en dan
ook rustgevend 2020.

Onze school kreeg onlangs een extra schoolnaam en een nieuw
schoollogo
Vorig schooljaar werd het pedagogisch project van onder het stof gehaald en
herschreven. Dit document verwoordt waar wij als school voor gaan en staan.
Er werd een enquête voor ouders en leerlingen opgemaakt om onze kwaliteiten
en groeipunten te bevragen. Op basis daarvan namen wij onze interne werking
onder de loep om ook in de toekomst ons onderwijs verder kwaliteitsvol aan te
bieden. Gedurende een volledig schooljaar kwamen we op geregelde
tijdstippen met het hele schoolteam samen om hierover na te denken en werd
elk woord gewikt en gewogen. We slaagden er uiteindelijk in om deze visietekst
in één A4-formaat te gieten. U vindt het resultaat op onze website
‘www.dezessprong.be’ en u krijgt de tekst ook via email.
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Het nieuw pedagogisch project steunt op 6 basispijlers. Een korte duiding:

1. warme en veilige school met oog voor de eigenheid van elk kind
2. werken aan een brede, totale groei rekening houdend met de
ontwikkeling die een kind doormaakt, waarbij we sterk aansturen op
zelfstandigheid en zelfredzaamheid
3. leren doorheen heel wat werkvormen om via experimenteren,
onderzoeken en overleggen tot probleemoplossend denken te komen
4. aandacht voor een mooie, groene en gezonde toekomst
5. creativiteit stimuleren door aandacht te besteden aan cultuur en kunst
6. zorg naar boven (extra uitdaging) en naar beneden (als het leren
minder vlot verloopt)
Hieraan gekoppeld begon de zoektocht naar een passende extra
‘kindvriendelijke’ naam voor onze school.
Op donderdag 19 december werd deze tijdens een gezellige kerstmarkt op de
speelplaats onthuld. Onder massale belangstelling van ruim 350 leerlingen,
hun ouders, heel wat genodigden en burgemeester Dirk De Fauw werd de
naam De Zessprong bekend gemaakt.
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Enerzijds verwijst de Zessprong naar de bovengenoemde zes basispijlers van
ons pedagogisch project. Anderzijds is het ook een knipoog naar de rotonde
met de zes invalswegen waarlangs onze school gelegen is. Hiermee tonen we
aan dat kinderen vanuit alle windrichtingen welkom zijn. Op het einde van de
kleuterschool maakt elke kleuter ook letterlijk de ‘sprong’ naar de zes leerjaren
van de lagere school. We danken de mama van Bent Himpens hierbij nog eens
voor het aanbrengen van deze passende naam.
Aangezien het vorige logo bijna dertig jaar oud was, kozen we er ook voor om
een nieuw logo te laten ontwerpen. Hiervoor werd het lieve monstertje Dodoe
in het leven geroepen die nu ook dienst doet als schoolmascotte. Op onze
website vertaalt Dodoe ons pedagogisch project in een ‘oudervriendelijke’
versie.
We wensen de Zessprong van het Sint-Lodewijkscollege in 2020 de wind in de
zeilen.
Ouderraad
Een grote dankjewel aan onze ouderraad voor de organisatie
van de bar tijdens de sfeervolle kerstmarkt op donderdag 19
december op de speelplaats. Ouders en kinderen konden er
genieten van allerlei lekkers.

Studie
Maandag 6 januari is er omwille van de nieuwjaarsreceptie voor
het schoolteam geen studie voor de leerlingen van de lagere
school. Er is die avond wel opvang tot 19u00 zoals gewoonlijk.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Fluomaanden
Ook tijdens de maand januari blijft de fluoactie van kracht. In de loop van
november en december vonden er al 3 controles plaats. De resultaten zijn
goed. Heel wat kinderen dragen hun fluohesje. De speelplaats kleurt
’s morgens fluo.
Om de kinderen te belonen voor hun inzet
tijdens de fluomaanden en als extra
stimulans om hier oog voor te hebben,
houden we een fluofuif. Deze gaat door op
woensdagochtend 8 januari op de
speelplaats van 08u00 tot 08u40. We
voorzien die ochtend muziek en vragen aan
alle kinderen om met zoveel mogelijk fluo
naar school te komen. U zult hierover per email nog ingelicht worden.
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Kom- en kijkvoormiddag in de peuterklas
Maandag 20 januari vindt er van 9u00 tot
9u30 opnieuw een kom- en kijkmoment plaats
in de peuterklas voor ouders met peuters die
binnenkort naar school mogen komen. Ook
ouders met peuters die nog niet ingeschreven
zijn, nodigen we van harte uit. De kindjes
kunnen de sfeer opsnuiven en kennismaken
met de juf. Ouders krijgen wat praktische info
mee en kunnen vragen stellen
Doorlichting
Onze school zal deze maand worden doorgelicht.
De inspecteurs komen van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 30
januari. We brengen u achteraf uiteraard op de hoogte van de resultaten.
Infoavond 3de kleuter
Maandag 27 januari vindt er om 19u30 in
onze eetzaal een infoavond plaats voor
ouders met kinderen in het 3de kleuter. We
informeren u graag over de overstap naar
het 1ste leerjaar aangezien dit voor uw kind
een grote stap is en voor u wellicht een
spannend moment. We hebben het o.a.
over schoolrijpheid en de voorwaarden i.v.m. taal en wiskunde die nodig zijn
om goed te kunnen starten in het 1ste leerjaar. Een persoonlijke uitnodiging
volgt.

Gedichtendag donderdag 30 januari
De poëzieweek 2020 vindt plaats van 30 januari (gedichtendag) tot 5
februari 2020. Het thema van de komende poëzieweek is 'De toekomst is nu!’.
Poëzieliefhebbers organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen
poëzieactiviteiten en ook de media klinken die dag een stuk poëtischer.
Ook op onze school gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. Via voordracht,
poëziewandelingen, creatieve schrijfoefeningen, ... dompelen we de kinderen
onder in een gezellig bad vol poëzie.
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Oudercontact in de kleuterafdeling
Woensdag 29 en donderdag 30 januari nodigen we ouders
met kleuters uit voor het oudercontact dat plaatsvindt in de klas.
U krijgt hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging per
email waarop u een uur kunt aangeven dat voor u het best past.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

ma 3 feb
vr 7 feb

Instapdag voor nieuwe kleuters
Sportactiviteit Kronkeldiedo in Varsenare
(1ste graad)
woe 12 feb Dikketruiendag (officieel op 11/02) met gratis
tomatensoep met balletjes voor kleuter en lager
(aangeboden door de ouderraad)
do 20 feb
Oudercontact 6de leerjaar (adviesbespreking + BaSo-fiche)
vr 21 feb
Carnavalstoet

EEN RUBRIEK UIT ONS PEDAGOGISCH PROJECT
Welkom op onze school.
Ons enthousiast team werkt elke dag aan een warme en veilige omgeving waar
iedereen zich geborgen en gedragen voelt.
Als open katholieke dialoogschool respecteren we hierbij de eigenheid van elk
kind. Elkaar ontmoeten is verrijkend. We leren van elkaar en respect is daarbij
een kernwoord.
Vanuit ons jaarthema zijn samenkomen en ontmoeten geen holle woorden,
maar een krachtig uitgangspunt.
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SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
De grootte van de letters en de cijfers
We letten erop dat kinderen niet te klein schrijven. Cijfers steken iets boven
de geschreven letters uit.
PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice
Gezondheidsrubriekje
Leren, studeren, sporten en spelen. Kinderen hebben veel energie nodig om
de schooldag door te komen.
Zorg voor een gezonde lunch zodat ze hun batterijen ’s middags kunnen
opladen.
Hieronder enkele tips om de dagdagelijkse botterhammen interessanter te
maken.
 Vul boterhammen aan met sla,
geraspte wortelen, tomaatjes of
andere groentjes.
 Snij de boterhammen in
verschillende vormen: de ene dag
driehoekjes, de volgende dag
rechthoeken. Waarom eens niet in
reepjes?
 Gebruik papieren bakvormpjes om
fruit en groentjes in de brooddoos te
plaatsen.
 Rol de gewone boterham op in plaats van hem toe te vouwen. Draai de
rol dan in een kleurrijke servet. Met een strikje krijg je meteen een
verrassingslunch!
 Varieer in beleg.
 Denk eens aan een “aperitiefhapje”: kaasblokjes, een paar radijsjes,
plakjes worst,...
 Stop op bijzondere dagen een leuke boodschap in de brooddoos, een
kort mopje, verjaardagwensen of ‘smakelijk eten’.
(met dank aan CM)

Hooggevoeligheid
Als school hebben wij aandacht voor al onze kinderen en proberen wij onze
zorgwerking zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van elk kind. Deze
maand werpen we ons licht op hooggevoelige kinderen.
Wat is een hooggevoelig of hoogsensitief kind?
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Het is niet het zoveelste labeltje om op te plakken. Hooggevoeligheid is een
term om een combinatie van eigenschappen van een kind te duiden, waardoor
het kind zich herkend en erkend voelt.
Die eigenschappen kunnen vaak als last en pas later als gave beschouwd
worden. Dit hangt grotendeels af van de manier waarop ermee omgegaan
wordt.
Elk moment van de dag doen kinderen indrukken op.
Het zijn allerlei prikkels die ze waarnemen met al hun
zintuigen: geluiden, smaken, geuren, bewegingen,
kleuren, vormen, sferen, ...
Hooggegevoelige kinderen hebben een fijngevoelig
zenuwstelsel, waardoor deze prikkels een diepere
indruk op hen maken en ze meer tijd en rust nodig
hebben om deze indrukken te verwerken.
Daarom hebben ze het nodig om zich af en toe terug te kunnen trekken of zich
af te kunnen sluiten van een overprikkelende omgeving.
Heel vaak hebben kinderen die hoogsensitief zijn het gevoel “anders te zijn” en
“er niet bij te horen”.
Ze hebben een intense waarneming en functioneren daardoor op een
bijzondere manier. Bij hen worden de prikkels uit de omgeving minder gefilterd,
ze blijven hen langer bij en deze kinderen zijn daar dus veel dieper van onder
de indruk. Wanneer ze terecht gewezen worden, komt dit ook extra hard aan.
Over het algemeen hebben hooggevoelige kinderen veel baat bij orde en
regelmaat en de nodige rust die ervan uitgaat. Dit is natuurlijk voor alle
kinderen zo. Elk kind heeft daar baat bij. Bij drukkere momenten of wat lossere
momenten in klas, zijn het vaak die kinderen die komen zeggen aan de juf of
de meester dat ze hoofdpijn hebben. Door eventjes afzijdig tot zichtzelf te
komen, gaan deze klachten vanzelf over.
Wie meer informatie wil rond hooggevoeligheid kan zich richten tot
www.hspvlaanderen.be
Bron: Aron, Het Hoog Sensitieve Kind, 2013
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AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.dezessprong.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’
ma 6 jan

- Derde maand van de fluomaandenactie
- Driekoningen
- Er is vandaag geen studie voor de kinderen van de lagere
school, wel opvang tot 19u00
- Instapdag voor nieuwe peuters
- 08u40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en
lager

di 7 jan

- 09u00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09u45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10u30 Zwemmen 5de leerjaar

woe 8 jan

- 08u00 → 08u40: Fluofuif op de speelplaats

do 9 jan

- 16u15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 3de leerjaar (organisatie
meester Patrick)
- 16u30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen
van het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 10 jan

- 09u00 6a en 6b: Bezoek aan OLVH (kennismaken met het
secundair onderwijs)

ma 13 jan

- 08u40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en
lager
- 16u30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen
van het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)
- 20u00 Ouderraad in de eetzaal

di 14 jan

- 09u00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09u45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10u30 Zwemmen 5de leerjaar
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do 16 jan

- 16u15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 3de leerjaar (organisatie
meester Patrick)
- 16u30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen
van het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

ma 20 jan

- 08u40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en
lager
- 09u00 4a: Bezoek aan de kinderboerderij 'Vogels in de
winter - voedertaartje maken'
- 09u00 Peuterklas kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en
hun ouders
- 13u30 4b: Bezoek aan de kinderboerderij 'Vogels in de
winter - voedertaartje maken'
- 16u30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen
van het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

di 21 jan

- 09u00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09u45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10u30 Zwemmen 6de leerjaar

do 23 jan

- 16u15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 3de leerjaar (organisatie
meester Patrick)

ma 27 jan

- 08u40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en
lager
- 16u30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen
van het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)
- 19u30 3de kleuter: Infoavond voor ouders met kinderen in
de 3de kleuterklas

di 28 jan

- 09u00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09u45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10u30 Zwemmen 5de leerjaar

wo 29 jan

- 16u30 Oudercontact in de kleuterschool (dag 1)
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do 30 jan

- Gedichtendag
- 16u15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 3de leerjaar (organisatie
meester Patrick)
- 16u30 Oudercontact in de kleuterschool (dag 2)
- 16u30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen
van het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 31 jan

- Vrije dag

schoolteam en directie
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