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We wensen alle kinderen en hun familie
in 2021 een goede gezondheid, veel tijd met
en voor elkaar, en een jaar waarin koning
corona niet langer de scepter zwaait.
Joke Knockaert
Sinds 1 januari 2021 geniet onze secretaresse Hilde van haar
welverdiend pensioen. Joke Knockaert, die al 2 halve dagen op
onze school werkzaam was, neemt het takenpakket van Hilde
over. Samen met Lia Vermeylen (di + do vm) zijn ze de 2 vaste
krachten in ons secretariaat. We wensen Joke veel succes.

Studie
Vanaf maandag 4 januari 2021 is er opnieuw studie voor de leerlingen van de
lagere school.
 1ste leerjaar op dinsdag van 16u30-17u00
 2de leerjaar op maandag en donderdag van 16u30-17u00
 3de en 4de leerjaar op maandag, dinsdag en donderdag van 16u30-17u00
 5de en 6de leerjaar op maandag, dinsdag en donderdag van 16u30-17u15
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Fluomaanden
Al tijdens de eerste dagen van januari mogen de kinderen zich aan een
steekproef van de fluoactie verwachten. In de loop van november en december
vonden er al 3 controles plaats. De resultaten zijn goed. Heel wat kinderen
dragen hun nieuwe 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 fluo catwalk. Deze gaat
door op vrijdagmiddag 22 januari
2021 op de speelplaats van 13u.30
tot 14u.30. We voorzien die middag muziek en vragen aan alle kinderen om
zich van zoveel mogelijk fluo te voorzien. U zult hierover per email nog ingelicht
worden.

Online oudercontact in de kleuterafdeling
Woensdag 27 en donderdag 28 januari 2021 is er een online
oudercontact voor ouders met kleuters. U krijgt hiervoor
binnenkort een inschrijvingslink. Na inschrijving ontvangt u een
bevestigingsmail.

Infofilmpje ouders 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.
Jammer genoeg kan deze infoavond dit
schooljaar niet op school plaatsvinden.
Eind januari ontvangen de ouders met kinderen in het 3de kleuter hierover
per mail een filmpje van de juf. Juf Annelies en juf Martine hebben het daarin
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.
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Jaarthema 2020-2021: ‘Dodoe en de geluksvogels’
Tijdens de maanden januari en februari werken
we rond de geluksvogel KAGOE.
Deze vogel staat voor de waarden:
”OPMERKEN en WAARDEREN”. De wereld en
de mensen rondom ons zien en appreciëren.
Er zal aandacht zijn voor deze waarden in de
klas.
De kinderen van de lagere school krijgen in hun
agenda een sticker of compliment van hun
leerkracht.
Voor de kleuters wordt er met een
complimentenkaart gewerkt.
Op schoolniveau zetten we volgende zaken in de kijker:
1. Gedichtendag en de poëzieweek
2. Dikke truiendag en complimentendag

Gedichtendag donderdag 28 januari

Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de
dichter op zijn eenzame zolderkamer. Elk jaar
staat poëzie centraal tijdens de laatste week van
januari. Boekhandels, media, bibliotheken, maar
ook scholen nemen deel aan dit grootste en meest laagdrempelige initiatief
met tal van poëzieactiviteiten.
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. De poëzieweek 2021 vindt plaats van
28 januari (gedichtendag) tot 3 februari 2021. Het thema van de komende
poëzieweek is 'Samen!’, want samen kunnen we veel.
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Pedagogisch project
CREATIVITEIT
Er valt heel veel te beleven op ons Creatief Eiland.
Voor de allerkleinsten is er wekelijks een leuke
poppenkastvoorstelling. In coronavrije tijden
bezoeken we samen musea, gaan we
naar toneelvoorstellingen, bekijken we films en
genieten we van concerten.
In het vijfde leerjaar kan je op avontuur gaan tijdens
onze stadsklassen in Brussel en voor de zesdes
staat er een spectaculaire musical gepland.
Tussendoor ga je met Dodoe uit de bol tijdens
ons schoolfeest en kan je rondsnuisteren op onze kerstmarkt. Maak de
poëet in jezelf wakker tijdens de poëzieweek en dompel je onder in tal van
workshops tijdens de atelierdagen. Even op adem komen van alle
activiteiten? Geef je oren de kost tijdens onze voorleesweek.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

ma 1 feb

Instapdag voor nieuwe kleuters

wo 10 feb

Dikketruiendag (officieel op 09/02)
met tomatensoep (aangeboden door
de ouderraad)

vr 12 feb

Carnavalstoet

za 13 feb

Start krokusvakantie

wo 17 feb

Aswoensdag

ma 22 feb

Instapdag voor nieuwe kleuters

* Het al dan niet doorgaan van sommige activiteiten hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.
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PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
Deze maand een stukje uit de blog van yogamentor Vanessa
Demeulemeester, bij wie ik enkele jaren terug een opleiding tot
kinderyogadocent volgde.
Veel leesplezier, meester Fabrice

… maak gaatjes in de tijd …
Vroeger hé, waren er veel ‘lege momenten’ waarop we
ons als kind aan het vervelen waren. Nu worden deze
momenten al heel snel opgevuld met tv, pc en allerlei
activiteiten (hobby’s, huiswerk). Zo maken we kinderen
gewend aan instant bevrediging.
Deze nacht bedacht ik dat er grote kans bestaat dat de kinderen nu vollenbak
‘oefenblaadjes’ en informatie te verwerken zullen krijgen omdat de grote
mensen vol angst zitten dat de kinderen ‘achterstand’ zullen oplopen.
We leggen dan eigenlijk de verantwoordelijkheid bij onze kinderen. Zij
moeten tonen, via prestatie, dat de grote mensen niet gefaald hebben.
Maar een kind dat zich niet goed voelt in zijn vel, daar kan je geen cijferkes
en letterkes in gieten. écht niet! En als de kinderen, met zo van die toffe,
lange, gevoelig afgestelde antennen ‘alles’ sponzen, dan ‘weet’ ik dat die
systeemkes nu wel met andere dingen bezig zullen zijn dan leerstof
opnemen.
Ik kan me de scenes al voorstellen: ouders die verwachten dat hun kind goed
werkt voor school… Lessenroosters, programma’s vol. Maar ga je kind niet
beoordelen met goede of slechte cijfers of met x aantal uren ‘gewerkt voor
school’. Het zou wel eens heel lastig kunnen worden, met ambetante
kinderen.
Regelmaat en ritme, ze blijven belangrijk, maar prop het niet vol. Mama’s,
papa’s: laad jullie kind met rust. Ga perforeren.
Rust in het hoofd, rust in het systeemke. Laat verveling toe en vul hun dag
niet in. Ga niet denken dat jij hen een hele dag moet animeren, entertainen.
Ze kunnen het ook goed zonder jou, echt waar. Je kan van hen leren!
I know, het is ‘out of the comfortzone’… Ze zullen het wellicht anders doen
dat jij in je gedachten had.
Maar kan jij hen hierin vertrouwen geven? Want dat is wat ze nodig hebben:
vertrouwen en autonomie.
Gewoon de perforator ter beschikking stellen.
Het is op de ‘stille’ momenten dat hun koppeke tot rust komt en dat er extra
hersenverbindingen worden gelegd.
Gun je kinderen VERVELING, rondlummelen, er liggen zoveel kansen in,
vooral leer-kansen, voor jullie beiden.
Trouwens: gun je jezelf ook genoeg verveling?
Bron: Vanessa Demeulemeester, www.amba-amba.be, maart 2020
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AGENDA
De agenda is ook te vinden op onze website
www.dezessprong.be
onder ‘kalender’.

zo 3 jan

- Einde van de kerstvakantie

ma 4 jan

- Derde maand van de fluomaandenactie
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Jaarthema: Vogel KAGOE 'Opmerken en waarderen'
(januari-februari)
- Maandflash

di 5 jan

- 6a en 6b: Restgroep Medisch onderzoek op school tijdens de
namiddag (omwille van corona niet in het centrum)
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

wo 6 jan

- Driekoningen

do 7 jan

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven kinderen van
het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)

vr 8 jan

- 10:00 1ste en 2de leerjaar: Toneel 'Moenieworrienie' in Daverlo
(busvervoer) (GEANNULEERD)

ma 11 jan

- 13:20 2a Bezoek aan de Soundfactory in het concertgebouw
(GEANNULEERD)
- 13:30 4a Bezoek aan de kinderboerderij (Vogels in de winter)
(GEANNULEERD)

di 12 jan

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

do 14 jan

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven kinderen van
het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)

ma 18 jan

- 13:20 2b Bezoek aan de Soundfactory in het concertgebouw
(GEANNULEERD)
- 13:30 4b Bezoek aan de kinderboerderij (Vogels in de winter)
(GEANNULEERD)
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di 19 jan

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

do 21 jan

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven kinderen van
het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)

vr 22 jan

- 13:30 Fluo catwalk

ma 25 jan

- 19:30 Infoavond voor ouders met kinderen in de 3de kleuterklas
wordt omwille van corona vervangen door een infofilmpje

di 26 jan

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 13:25 6a Infomoment over de studiemogelijkheden in het secundair
onderwijs door een medewerker van het CLB

do 28 jan

- Gedichtendag
- 16:15 Naschools schaken voor 2de, 3de en 4de leerjaar
(Brede School) (organisatie Fritz Gallein)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven kinderen van
het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)

vr 29 jan

- 13:25 6b Infomoment over de studiemogelijkheden in het secundair
onderwijs door een medewerker van het CLB

Christophe Vanpoucke, directeur en het schoolteam van De Zessprong
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