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Telling
Op 1 februari 2020 telde onze kleuterafdeling 132 kleuters. (Dit waren er 139
op 01/02/2019.) In de lagere school zitten nu 262 leerlingen. (Dit waren er 258
op 01/02/2019). Dat brengt het totaal aantal leerlingen op 394. Op basis van
dit cijfer wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021 berekend. (In
vergelijking met de telling van 1 februari 2019 telt onze school dus 3 kinderen
minder.)

Dikketruiendag
Woensdag 12 februari was er de zestiende
editie van de dikketruiendag. De ouderraad
bereidde lekkere, verse tomatensoep met
balletjes voor alle kinderen. Het hele
schoolteam juicht dit mooie initiatief toe en kijkt
al uit naar de zeventiende editie . Oprecht
dankjewel hiervoor aan onze enthousiaste
ouderraad!
Pannenkoekenactie
Op 19 februari werd er in totaal 680 kg pannenkoeken
verdeeld. Dit bracht voor de ouderraad ruim € 2600 op. Dat
bedrag zal gebruikt worden om de didactische uitrusting van
onze school te versterken. In naam van de ouderraad een
dikke merci aan iedereen die pannenkoeken bestelde en op
deze manier De Zessprong sponsort!
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Musical zesde leerjaar
De leerlingen van het zesde leerjaar stellen hun musical voor op vrijdag 6
maart in het auditorium van het Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat 30).
Met de opbrengst van deze avond worden ze eind juni tijdens hun
afscheidsfeest met een barbecue en fuif verwend.

Nationale pyjamadag op school voor het 1ste tot 6de leerjaar
Vrijdag 13 maart is het voor de vijfde keer op rij de Nationale
Pyjamadag van Bednet. We nodigen iedereen uit om die dag
in pyjama naar school te komen uit solidariteit met kinderen en
jongeren die niet naar school kunnen komen wegens
langdurige ziekte.

Sportdag voor de kleuters
Vrijdag 20 maart gaan alle 2de en 3de kleuters met de bus
naar Zedelgem. VZW Sportiek verzorgt er een leuke
sportdag voor onze kleuters. Er komt binnenkort via e-mail
een brief met de praktische afspraken.
Eerlijk ontbijt in de klas
Op woensdag 25 maart wordt er een eerlijk ontbijt
georganiseerd, vanaf het 2de kleuter tot het 6de leerjaar. We
bieden de leerlingen in de klas vrijblijvend een eenvoudig
ontbijt aan met fairtrade producten. Hiervoor vragen we
een beperkte bijdrage ten voordele van Broederlijk Delen.
Meer info volgt.

Kom- en kijkdag in de peuterklas
Maandag 30 maart organiseert de school de laatste kom- en
kijkdag van dit schooljaar. Peuters die binnenkort instappen, zijn
samen met hun mama en papa (van 9u00 tot 9u30) van harte
welkom om kennis te maken met de juf en de vriendjes van de klas.
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Jeugdboekenmaand - Thema maart 2020: ‘Kunst’
Boekenliefhebbers, opgelet!
Maart is jeugdboekenmaand.
Een periode waarin scholen,
bibliotheken, boekhandels en
cultuurcentra de mooiste boeken
in de kijker zetten. In 2020 is het
thema van Jeugdboekenmaand
'Kunst'.
We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over
waarnemen – in de zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen.
Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee,
gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer
dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je
verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de
nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken.
Naast activiteiten op initiatief van elke klassenleerkracht, organiseren we op
vrijdag 3 april naar jaarlijkse gewoonte een plezante voorlees- en
boekenmiddag. We kunnen opnieuw rekenen op de welwillendheid van de
leerlingen en de leerkrachten van het 6de leerjaar om vanaf de 2de kleuterklas
in alle klassen van onze school rond dit thema een boeiend fragment voor te
lezen of een leuke activiteit uit te werken. Dankjewel aan de zesdeklassers en
hun beide juffen!

Dwars door Brugge
U kreeg onlangs een email i.v.m. Dwars door Brugge op
zondag 10 mei 2020 waar onze school ook dit jaar aan wil
deelnemen. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en enkel
voor kinderen die hier zin in hebben.
* 1 km voor de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar (€ 3)
* 5 km voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar (€ 7)
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar die deelnemen aan de 5 km kunnen er
voor kiezen om deel te nemen aan de naschoolse voorbereidingslessen ‘Start
to Run’, beginnend op dinsdag 17 maart onder de leiding van juf Ruth.

Stages
kleuter
stageklas

stageperiode

K1c/2b juf Ann
en juf Ella

11/03 → 20/03 (volledige klasovername) duo
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student

K2a juf Gwenny
en juf Ella

11/03 → 20/03 (volledige klasovername) duo

K3a juf Annelies 23/03 → 15/05 (volledige klasovername) juf Delphine

lager
stageklas

stageperiode

student

5a juf Ingeborg
en juf Maaike

20/04 → 08/05

juf Chloë

5b juf Leen en
juf Maaike

23/03 → 27/03

juf Bo

6a juf Charlotte

23/03 → 02/04

juf Ashley

6b juf Maité

23/03 → 02/04

juf Valerie

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
di 21 april

Schoolreis naar De Sierk (K1c/2b juf Ann en juf Ella,
K2a juf Gwenny en juf Ella, K3a juf Annelies en K3b
juf Martine)

za 25 april

Infodag voor nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen
lager

vr 1 mei

Vrije dag (Dag van de Arbeid)

za 9 mei

Schoolfeest van de ouderraad ‘Met de boer op tour’

woe 20 mei

Vrije dag (Pedagogische studiedag leerkrachten)

do 21 mei

Vrije dag (O.L.H.- Hemelvaart)

vr 22 mei

Vrije dag (Brugdag)
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SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Deze maand besteden we extra aandacht aan de vorm van de letters
volgens het lettertype ‘Schrijfvaardig’.
- hoofdletters
- o en a links laten beginnen
- agd ronddraaien
- cijfers correct beginnen.

UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
Naar school komen, beleef je niet alleen. Onderzoeken,
leren, experimenteren, spelen, vieren, praten, … doen we
samen. Vanuit de verwondering gaan kinderen op
ontdekking. Die ontdekking gaat gepaard met het oplossen
van problemen en het zien van mogelijkheden. Daarbij
vinden wij het leerproces dat leidt tot een oplossing
belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice, zoco
Pesten op school
De No Blame methode is op onze school de
aanpak om pesten te laten ophouden. We zijn
ons bewust van het belang van preventie en
daarom werken we o.a. met een jaarthema
waar we werken aan sociale vaardigheden.
Omdat ongewenst gedrag nooit helemaal te voorkomen is, moet er ook een
goed antwoord zijn op situaties waarbij preventie niet meer toereikend is. De
No Blame methodiek is het effectieve antwoord op ongewenst pestgedrag als
aanvulling op een preventieve aanpak.
Wat is de No Blame methode?
De methode is oplossingsgericht, werkt vanuit een niet straffend model en is
toch effectief. Het is proefondervindelijk gebleken dat veel strategieën die
gebruikt zijn om het gedrag van de pester te veranderen niet effectief zijn. Zij
kijken naar de pester vaak met gevoelens van boosheid en frustratie en naar
het slachtoffer met medelijden. Vanuit deze betrokkenheid is het moeilijk om
objectief en los van emoties te kijken naar wat er gebeurt. We laten ons door
onze emoties meetrekken in het probleem en worden er zo in betrokken.
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Als leerkrachten zou het beter zijn indien we met een beetje afstand konden
kijken naar wat er gebeurt om zo zonder emotionele betrokkenheid te kunnen
ingrijpen waar we gedrag tegenkomen dat we niet toelaatbaar vinden.
Omdat leerkrachten een verantwoordelijkheid hebben tegenover de kinderen
om een veilige leeromgeving te scheppen, is het belangrijk dat we accuraat
en effectief kunnen reageren op pestgedrag. Dit betekent dat we een
methode moeten kunnen inzetten die werkelijk leidt tot resultaten, namelijk
het pesten te laten ophouden. Deze aanpak is er dus op gericht de
leerkrachten en begeleiders gereedschap te geven om de leerlingen te
helpen. De leerkrachten zetten de leerlingen aan om verandering tot stand te
brengen.
Bron: Gui Deboutte / www.kieskleurtegenpesten.be

BEWEGINGSDRIEHOEK: Minder zitten en meer bewegen met de
bewegingsdriehoek
Gezond leven?
Daar hoort een gezonde mix van zitten, staan en bewegen bij.
Hoe pakken wij dit aan op school?
Bewegen is gezond. We proberen op school lange periodes van zitten
regelmatig te doorbreken met bewegingstussendoortjes. Natuurlijk willen we
onze leerlingen sensibiliseren om doorgaans meer te bewegen. We
gebruiken daarvoor de bewegingsdriehoek. Je vindt hem terug op
verschillende plaatsen in onze school.
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vat het voor ons samen in de nieuwe
bewegingsdriehoek. Ze gebruiken kleuren om de verschillende fasen van
beweging aan te duiden.
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• Oranje zone
Lang stilzitten is alles wat je doet
terwijl je ligt of zit en waarbij je heel
weinig energie verbruikt. Slapen hoort
daar niet bij.
Ook als we onderweg zijn, zitten we in
de auto of op de trein en in onze vrije
tijd spelen we met de computer, gaan
we naar de bioscoop of lezen we een
boek. Als je op de bewegingsdriehoek
kijkt, vind je lang stilzitten dan ook
terug in de oranje zone.
• Lichtgroene zone
Bewegen is gezond. Daarom heeft
bewegen de kleur groen. Daarbij geldt: hoe groener de zone, hoe intensiever
de beweging.
• Middelste groene zone
Gezond bewegen is meer dan slenteren of kuieren. Nochtans is stevig
wandelen, buiten spelen of fietsen haalbaar voor velen en goed voor lichaam
én geest.
• Donkergroene zone
De donkergroene zone bevindt zich bovenaan in de bewegingsdriehoek.
Deze zone staat voor hoog intensief bewegen: lopen, een partijtje basketbal,
...
Het verschil met de middelste en onderste laag? Als je hoog intensief
beweegt, ga je ook zweten. Bewegen aan hoge intensiteit heeft extra
voordelen voor je gezondheid in vergelijking met matig en licht intensief
bewegen. Beweeg dus minstens één keer per week hoog intensief voor de
mooiste gezondheidsbonus!
Wil je weten hoe je meer tot bewegen komt? Check dan de website:
www.gezondleven.be
Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017
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AGENDA

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

ma 2 mrt

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Maart = Jeugdboekenmaand
- 08:40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en lager
- 13:00 1a en 1b: Eerste klasconcerten in het
concertgebouw
- 16:15 Naschools Spaans voor de ingeschreven kinderen
van het 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fabrice)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

di 3 mrt

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 10:30 1a Bezoek aan de bibliotheek van Sint-Andries
- 13:30 2a Bezoek aan Beisbroek
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 'kleuteryoga'
voor de kinderen van het 2de kleuter (organisatie juf Elien
Christiaen)

wo 4 mrt

- 13:00 Naschoolse les 'programmeren voor kinderen' (3de
en 4de leerjaar) (brede school: organisatie Must)

do 5 mrt

- 13:30 2b Bezoek aan Beisbroek
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 2de leerjaar A (juf Liesbeth)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 6 mrt

- 19:30 Musical 6de leerjaar in het auditorium van het SintLodewijkscollege (Magdalenastraat 30)

Nieuwsbrief ouders maart 2020

ma 9 mrt

- 08:40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

di 10 mrt

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 'kleuteryoga'
voor de kinderen van het 2de kleuter (organisatie juf Elien
Christiaen)

do 12 mrt

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 2de leerjaar A (juf Liesbeth)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 13 mrt

- Nationale pyjamadag van Bednet (Vandaag mogen alle
kinderen van de lagere school in pyjama naar school
komen)
- 15:30 Filmclub 'Cloudboy' (Brede School) voor 3de tot 6de
leerjaar (organisatie meester Tibo)
- 15:30 Filmclub 'Gus' (Brede School) voor 2de en 3de
kleuter, 1ste en 2de leerjaar (organisatie juf Eline)

ma 16 mrt

- 08:40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools Spaans voor de ingeschreven kinderen
van het 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fabrice)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit DANS voor de
kinderen van het 1ste en 2de leerjaar (organisatie juf
Lindsay Pintelon)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

di 17 mrt

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 10:30 1b Bezoek aan de bibliotheek van Sint-Andries
- 13:30 2a en b: Bezoek van auteur Sylvia Vanden Heede
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 'Djembé' voor de
kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar (organisatie Jali
Kunda)
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- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 'kleuteryoga'
voor de kinderen van het 2de kleuter (organisatie juf Elien
Christiaen)
do 19 mrt

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 2de leerjaar B (juf Veerle)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 20 mrt

- Sportdag voor de kleuters van juf Ann/Ella (K1c/2b), juf
Gwenny/Ella (K2a), juf Annelies (K3a) en juf Martine (K3b)
in Zedelgem (Sportiek)

ma 23 mrt

- Tijdens de 2 weken voor de paasvakantie zijn er selectieve
oudercontacten in de lagere school op vraag van de
leerkracht of een ouder.
- 08:40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools Spaans voor de ingeschreven kinderen
van het 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fabrice)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit DANS voor de
kinderen van het 1ste en 2de leerjaar (organisatie juf
Lindsay Pintelon)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

di 24 mrt

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar

wo 25 mrt

- 08:45 Eerlijk ontbijt in de klas

do 26 mrt

- 6de leerjaar: Didactische uitstap naar Zeebrugge
(namiddag) met de bus
- 14:00 3de en 4de leerjaar: Film 'Pachamama' in cinema
Lumière (bus om 13u30)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
leerlingen van het 2de leerjaar B (juf Veerle)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)
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vr 27 mrt

- 15:30 Filmclub 'Rosie en Moussa' (Brede School) voor 3de
tot 6de leerjaar (organisatie juf Ann Maertens)
- 15:30 Filmclub 'Mini en de muggen' (Brede School) voor
2de en 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar (organisatie juf
Ria)

ma 30 mrt

- 08:40 Weekopener op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 Peuterklas: Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en
hun ouders
- 16:15 Naschools Spaans voor de ingeschreven kinderen
van het 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fabrice)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit DANS voor de
kinderen van het 1ste en 2de leerjaar (organisatie juf
Lindsay Pintelon)
- 16:30 Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van
het 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

di 31 mrt

- Schoolreis K1a (juf Delphine) en K1b (juf Eef) naar
speeldorp De Jungle in Zwevezele (met de bus)
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

do 2 april

- Naschools sport en spel voor de ingeschreven leerlingen
van het 2de leerjaar B (juf Veerle)
- Naschools typen voor de ingeschreven kinderen van het
6de leerjaar (onder voorbehoud) (organisatie juf Maaike)

vr 3 april

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 13:30 Onderonsje: Voorleesnamiddag (vanaf 2de kleuter
tot 5de leerjaar) (organisatie 6de leerjaar)

Paasvakantie van zaterdag 4 april tot en met zondag 19 april

zo 12 april

- Pasen

ma 13 april

- Paasmaandag
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En ten slotte…
Mogen we vriendelijk vragen om erop toe te zien dat uw kind zijn/haar
turnkledij / zwemgerief op vrijdag 3 april meeneemt naar huis.
Alvast dank om hiermee rekening te houden!
Als het zover is, wens ik in naam van het schoolteam
alle kinderen en hun familie
een deugddoende paasvakantie.
Christophe Vanpoucke, directeur
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