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Dikketruiendag
Het is voor iedereen een rare tijd. We kijken
hoopvol uit naar het coronavaccin. Voor de
klimaatopwarming is er echter geen vaccin. De
remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze
klimaatacties.
Onze school doet dan ook opnieuw graag mee aan de Dikketruiendag.
Deze roept iedereen op om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot
klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.
De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen die je kan nemen
zonder dat je aan comfort moet inboeten. Om praktische reden vindt de actie
op onze school plaats op woensdag 10 februari 2021.
Wat doen wij in De Zessprong?
1. We zetten op school de verwarming lager en nodigen alle kinderen uit
om een dikkere trui aan te trekken.
2. Elke leerkracht geeft in de klas wat toelichting rond energie(besparing)
en het belang van warme kledij.
3. Onze ouderraad trakteert alle kinderen op verse zelfgemaakte
tomatensoep. Hierbij wordt ook rekening gehouden met kinderen die
allergieën hebben.
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Wat brengt uw kind mee op woensdag 10 februari?
Kleuters →
Kleuters hoeven in tegenstelling tot andere jaren
niks mee te brengen. De school / ouderraad
voorziet voor alle kleuters een beker.
Lagere school →
Alle kinderen van 1-6 brengen een soeplepel mee.
De school / ouderraad voorziet ook voor alle
kinderen van de lagere school een beker.

Bij de bedeling van de soep door de ouderraad worden de
coronamaatregelen (o.a. het dragen van een mondmasker) gerespecteerd.
Een grote dankjewel aan deze vlijtige mama’s en papa’s die thuis verse soep
zullen maken en/of de 10de zullen helpen met de bedeling ervan.

Pannenkoekenactie
Jaarlijks organiseert de school in samenwerking met
de ouderraad een pannenkoekenactie. De kinderen
kregen hieromtrent een brief mee. Woensdag 10
februari worden de pannenkoeken naar huis
meegegeven. De opbrengst daarvan wordt gebruikt
voor didactische uitrusting die de leerlingen ten
goede komen. In naam van de school en de
ouderraad een grote dankjewel aan iedereen die
deze lekkernijen heeft besteld.

Veertigdagentijd
Woensdag 17 februari (tijdens de krokusvakantie) is
het Aswoensdag. Deze dag wordt gezien als het
begin van de veertigdagentijd. Aangezien het vakantie
is, gaat heel wat van de symboliek van deze dag en
van de vastenperiode verloren in het carnavalsgedruis. In de klas zal
aandacht besteed worden aan deze belangrijke periode in het kerkelijk jaar.
Oninle oudercontact 6de leerjaar
Dinsdag 2 maart organiseren de leerkrachten
van het 6de leerjaar een online oudercontact
i.v.m. het advies voor het secundair onderwijs.
Ook de BaSo-fiche wordt besproken. Deze fiche
geeft u af bij inschrijving in het secundair
onderwijs. Het geeft een beknopt beeld van uw
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kind i.v.m. zijn of haar laatste jaren in het basisonderwijs.
De betrokken ouders zullen hiervoor vooraf een uitnodiging krijgen van juf
Mieke of juf Charlotte.

De school zamelt in
Lege batterijen en lege inktcartridges uit printers kunt u via
uw kind op school bezorgen. Nu en dan komt een firma
deze zaken ophalen. Voor onbeschadigde en originele
stukken ontvangt de school een kleine vergoeding. Zowel
het milieu als de school halen hier dus voordeel uit.
Attest fiscale aftrek voor opvang van kinderen tot 12 jaar
De school mailt deze attesten naar alle ouders die hiervoor in aanmerking
komen.
U krijgt dit attest eenmalig in een kalenderjaar voor elk kind dat bij ons school
loopt indien er opvangkosten aangerekend werden en dit maximum tot de
leeftijd van 12 jaar.
De opvangkosten betreffen naschoolse opvang, opvang tijdens de
middagpauze, studie en naschoolse activiteiten (indien ze door de school
georganiseerd worden). Producten en goederen (maaltijden, drankjes,…) zijn
niet fiscaal aftrekbaar en dus niet in het totaalbedrag opgenomen.

Stage
stageklas
K1C juf Ann en juf Ella

Kleuter
contactdag
08/02 en 22/02

K2A juf Gwenny en juf Ella

08/02 en 22/02

K2B/3B juf Martine

08/02 en 22/02

stageklas
2B juf Veerle
5A juf Maaike en juf Ingeborg
zoco, meester Fabrice

Lager
stageperiode
01/02 – 05/02
(4 wo-lessen)
01/02 – 05/02
(4 wo-lessen)
25/01 – 18/03
elke ma + do
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Op maandag 1, 8 en 22 februari komen er in 1B, 2B, 3A en 3B
eerstejaarsstudenten de lessen observeren en deelnemen aan het
klasgebeuren. Er wordt ook één of twee lessen door de studenten gegeven.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

di 2 maart

Medisch onderzoek voor eerste kleuters op school
(hele dag)

do 4 maart

Medisch onderzoek voor eerste kleuters op school
(voormiddag)

ma 22 maart

Bezoek aan de kinderboerderij L2A + L2B (hele dag)*

di 23 maart

Film in de Lumière K1C + K2A (voormiddag –
busvervoer)*

do 25 maart

Eerlijk ontbijt in alle klassen

wo 31 maart

Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters
en hun ouders (09.00)*
Toneel in Daverlo voor tweede en derde kleuter
(busvervoer)*

do 1 april

Medisch onderzoek voor eerste kleuters op school
(voormiddag)

* Het al dan niet doorgaan van sommige activiteiten hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Pedagogisch project
Wanneer je op Zorg Eiland aankomt, kan je via drie
verschillende sporen je weg en tempo zoeken. Voor
bepaalde leerinhouden volg je een aangepast spoor.
Bij het eerste spoor krijg je extra hulp van een
leraar of co-teacher in een mini-klas bij de
oefeningen die wat moeilijker verlopen. Als je de
leerstof goed begrijpt, krijg je basisoefeningen op
spoor 2. Als je op spoor 3 werkt, heb je de leerstof
helemaal
onder
de
knie
en
krijg
je
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verdiepingsoefeningen met wat extra uitdaging. Soms maken we ook plaats
voor een vierde spoor, waarbij je als leerling een individueel
lessenrooster volgt met eigen oefeningen, zowel naar boven als naar
beneden toe. Je krijgt van leerkrachten en zorgleerkrachten individuele
begeleiding en extra hulpmiddelen waar nodig.
Dodoe houdt een oogje in het zeil en zorgt ervoor dat je je goed in je vel
voelt. Hij plant regelmatig kindgesprekken en activiteiten rond het jaarthema
én laat iedereen kennismaken met het pestactieplan. De gouden
driehoek kind-ouder-leerkracht is heel belangrijk om alles op Zorg Eiland in
goede banen te leiden. Daarnaast staat het CLB ons team bij om de zorg van
elk kind te garanderen. Iedereen zorgt voor iedereen!
PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice (zoco)
Computationeel denken in de Zessprong
Wat is computationeel denken?
Computationeel denken gaat over het vermogen om problemen op te lossen
met behulp van ICT of door inzicht in ICT. Het gaat daarbij om conceptueel
en wiskundig denken, waarbij het gebruik van een computer ingezet wordt.
Computationeel denken stimuleert het redeneren, abstraheren en het
probleemoplossend vermogen van onze leerlingen.
Dit door middel van doorzetting en samenwerking met anderen.
Waarom computationeel denken?
Ten eerste helpt het kinderen om greep te krijgen op de digitale werkelijkheid.
In de voorbije decennia heeft zich een digitale draaiing voltrokken die nieuwe
vaardigheden vereist. Het leren gebruiken van ICT is belangrijk maar even
belangrijk is het begrijpen van de concepten die aan de basis liggen van deze
technologieën.
Computationeel denken is bovendien een onderdeel van ‘digitale
(media)geletterdheid’ en van de 21ste-eeuwse vaardigheden.
Deze vaardigheden zijn o.a. competenties die leerlingen nodig hebben om
succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.
Ik som een aantal vaardigheden op die verbonden zijn aan het
computationeel denken:
• Kritisch denken
• Creatief denken
• Problemen oplossen
• ICT-basisvaardigheden
• Mediavaardigheden
• Mediawijsheid
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Hoe pakken wij dit aan op onze school?
Tijdens de lessen wiskunde leren we leerlingen aan de hand van algoritmes,
systematiek en codetaal reeds enkele oplossingsmethodieken aan. Het leren
gebruiken van mediamiddelen die het computationeel denken ondersteunen
proberen wij zoveel als mogelijk te integreren in alle lessen.
Zo gaan kinderen o.a. vaak oefenen op Bingel. Op Bingel leren ze
gaandeweg mediamiddelen te gebruiken om bv. rekenoefeningen te maken.
Onze school koopt trouwens elk jaar nieuwe tablets en Chromebooks aan. Zo
breiden we elk jaar ons aanbod aan ICT-middelen uit en vernieuwen we ons
aanbod.

STEM
De focus dit schooljaar ligt bij het uitwerken van een STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) leerlijn voor de kleuterschool en de
lager school. Juf Ella Franco is hiervoor de gangmaker en inspireert de juffen
van onze basisschool bij het opmaken van lessen rond STEM. Zo gaan de
leerlingen aan de hand van verschillende stappen te werk. Er wordt een
onderzoeksvraag gevormd, gevolgd door experimenten. Daarna volgt een
controle om zo tot een oplossing te komen van een probleem. Dit alles via
trial en error.
Onze leerlingen werken ook met de B-Bot, Lego techniek
en Scratch. Omdat wij dit zo belangrijk vinden en onze
leerlingen verschillende leerkansen willen bieden, zijn wij
aangesloten bij Codeschool junior (kleuter) en Codeschool
(lager). Dit vertaalt zich in het leren programmeren.
Fabrice Goemaere, zoco De Zessprong

AGENDA

De agenda is ook te vinden op onze website
‘www.dezessprong.be’
onder ‘kalender’.
ma 1 febr.

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Belangrijke teldag voor scholen. Op basis van het aantal
leerlingen op 1 februari wordt de personeelsformatie voor
het volgende schooljaar bepaald.
- Poëzieweek
nieuwsbrief voor ouders februari 2021

6

di 2 febr.

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

do 4 febr.

- 10:00 1ste en 2de leerjaar: Film 'Zussen' in de Lumière
(busvervoer) (GEANNULEERD)
- 16:15 Naschools schaken voor 2de, 3de en 4de leerjaar
(Brede School) (GEANNULEERD)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)

vr 5 febr.

- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

di 9 febr.

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

wo 10 febr.

- Dikke truiendag (officieel op 9/02) met gratis tomatensoep
voor kleuter en lager (aangeboden door de ouderraad)
- Vandaag worden de pannenkoeken met de kinderen
meegegeven.

do 11 febr.

- 16:15 Naschools schaken voor 2de, 3de en 4de leerjaar
(Brede School) (GEANNULEERD)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP A (organisatie juf
Maaike)

vr 12 febr.

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

za 13 febr.

- Begin van de krokusvakantie

wo 17 febr.

- Aswoensdag

zo 21 febr.

- Einde van de krokusvakantie

ma 22 febr.

- Instapdag voor nieuwe peuters
- 13:30 1a en 1b: Eersteklasconcert in het Concertgebouw
(GEANNULEERD)
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di 23 febr.

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 13:25 6a Infomoment over de studiemogelijkheden in het
secundair onderwijs door een medewerker van het CLB
- 16:30 Naschools dans voor de ingeschreven kinderen van
het 5de en 6de leerjaar (Brede School) (organisatie juf
Lindsay Pintelon) (GEANNULEERD)

do 25 febr.

- 16:15 Naschools schaken voor 2de, 3de en 4de leerjaar
(Brede School) (GEANNULEERD)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP A (organisatie juf
Maaike)

vr 26 febr.

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

ma 1 mrt.

- Jaarthema: Vogel GIRA 'Vrienden zijn graag samen'
(maart-april)
- Maart = Jeugdboekenmaand

di 2 mrt.

- Medisch onderzoek voor het 1ste kleuter op school
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 16:30 Naschools dans voor de ingeschreven kinderen van
het 5de en 6de leerjaar (Brede School) (organisatie juf
Lindsay Pintelon) (GEANNULEERD)
- 6de leerjaar: Oudercontact (adviesbespreking + BASOfiche)

nieuwsbrief voor ouders februari 2021

8

