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Telling
Op 1 februari 2021 telde onze kleuterafdeling 134 kleuters. (Dit waren er 132
op 01/02/2020.) In de lagere school zitten nu 263 leerlingen. (Dit waren er 262
op 01/02/2020). Dat brengt het totaal aantal leerlingen op 397. Op basis van
dit cijfer wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022 berekend. In
vergelijking met de telling van 1 februari 2020 telt onze school dus 3 kinderen
meer.
Dikketruiendag
Woensdag 10 februari was er de zeventiende editie van
de dikketruiendag op onze school. De ouderraad
bereidde naar jaarlijkse gewoonte lekkere, verse
tomatensoep met balletjes voor alle kinderen. Het hele
schoolteam juicht dit mooie initiatief toe en kijkt al uit naar
de volgende editie ☺.
Dankjewel hiervoor aan onze enthousiaste ouderraad!
Pannenkoekenactie
Op 10 februari werd er in totaal 800 kg pannenkoeken verdeeld.
Dit is 117 kg meer dan vorig schooljaar. Het bracht voor de
ouderraad € 3 227 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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Jaarthema: Dodoe en de gelukvogels
Vrienden zijn graag samen
De komende maanden worden we meegenomen in het verhaal
van Gira.
Gira is een heel sociale vogel en leeft graag samen met andere
vogels.
We kunnen dit vertalen naar de klasgroep. Ook wij zijn graag
samen in de klas en vinden het leuk om samen te spelen en
samen te genieten. Dit willen we extra in de verf zetten door samen een aantal
leuke spelletjes in de klas te spelen en een verhaal te beluisteren tijdens de
nationale jeugdboekenmaand.
Daarbij hebben we ook aandacht voor kinderen die wegens ziekte niet in onze
groep aanwezig kunnen zijn en laten dat ook zien op de Nationale Pyjamadag
door deel te nemen aan de actie van Bednet.
Nationale pyjamadag op school voor het 1ste tot 6de leerjaar
Vrijdag 12 maart is het voor de zesde keer op rij de
Nationale Pyjamadag van Bednet. Deze keer staat de dag in
het teken van dromen. We nodigen alle leerlingen uit om die
dag in pyjama naar school te komen. Op die manier steken
we kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen
wegens langdurige ziekte een hart onder de riem.
Jeugdboekenmaand - Thema maart 2021: ‘Lezen is een feest!’

Boekenliefhebbers, opgelet! Maart is jeugdboekenmaand. Een periode waarin
scholen, bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra de mooiste boeken in de
kijker zetten. Dit jaar is het thema ‘Lezen is een feest'.
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Naast activiteiten op initiatief van elke klassenleerkracht, worden volgende
activiteiten op onze school voorgesteld:
1. Iedere leerkracht mag voor de klas een boek aankopen.
2. Vrijblijvend kan een klas (vanaf het 3de kleuter) meedoen aan
een leuke muzische activiteit georganiseerd door de werkgroep
‘jaarthema’.
3. De leestent zal op de speelplaats gezet worden. Als de leerlingen
hier verantwoordelijk mee omgaan, zal de tent
tijdens de middagpauze geopend worden om
vrij te lezen.
4. Op 14 en 15 maart zal er een verhalencaravan voor de school komen te staan. In deze
caravan zal het verhaal "De wind en wij" verteld
worden. Op een scherm zullen de bijbehorende
platen zichtbaar zijn. Het verhaal is geschikt
voor de leerlingen van het 3de kleuter tot en met
het 4de leerjaar. De caravan kan ook gebruikt
worden om zelf in te lezen of voor te lezen met
een klas (max. 10 lln. per keer).

Stages
stageklas

kleuter
stageperiode

student

juf Ann V en juf Ella

15/03 → 19/03

duo

juf Gwenny en juf Ella

15/03 → 19/03

duo

juf Martine

15/03 → 19/03

duo

juf Annelies

08/03 → 19/03

duo
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stageklas

lager
Stageperiode

student

juf Liesbeth

22/03 → 26/03

juf Britt

juf Ann M en juf Ine

08/03 → 12/03

juf Bo

juf Ingeborg en juf Maaike

08/03 → 12/03

juf Bo

juf Charlotte

29/03 → 21/05

juf Eline

juf Mieke

09/03

5 studenten

meester Fabrice

ma. + do. t.e.m. 18/03

juf Eline

Op maandag 1, 8, 15 en 22 maart komen er in 1B, 2B, 3A en 3B
eerstejaarsstudenten deelnemen aan het klasgebeuren. De studenten geven
ook 2 lessen.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
ma 19 april

Instapdag voor nieuwe peuters

woe 21 april

Infoavond voor ouders met leerlingen in het zesde
leerjaar over de VERO-route en het fietsexamen
(in het Politiehuis, L. Coiseaukaai 3)*

do 29 april

Jongerenconcert in de kathedraal voor het derde
leerjaar (voormiddag)*

wo 12 mei

Vrije dag (Pedagogische studiedag leerkrachten)

do 13 mei

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

vr 14 mei

Vrije dag (Brugdag)

ma 24 mei

Vrije dag (Pinkstermaandag)

di 25 mei

Vrije dag

* Het al dan niet doorgaan van sommige activiteiten hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.
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
door zoco meester Fabrice
Pedagogisch project - Eigenheid
Het begin van een nieuwe maand vieren we altijd
met een maandopener op de speelplaats en
een kringgesprek in de klas.
Dodoe staat gedurende de hele weg aan je zij, van
de symbolische
sprong van
de
derde
kleuterklas naar het eerste leerjaar, tot het
feestelijk uitwuiven van de zesdes. Geniet van
voorleesnamiddagen en integratieactiviteiten.

Pesten op school
De No Blame methode is op onze school de aanpak
om pesten te laten ophouden. We zijn 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 aanpak
biedt een antwoord op ongewenst pestgedrag als aanvulling op het
preventieve programma of als zelfstandig pestprotocol.
Wat is de No Blame methode?
De methode is oplossingsgericht en werkt vanuit een niet straffend model en
is toch erg 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.
Als leerkrachten zou het beter zijn indien we met een beetje afstand konden
bezien wat er gebeurt om zodoende 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 reageren op pestgedrag. Dit betekent dat we een methode
moeten kunnen inzetten die werkelijk leidt tot resultaten, namelijk het pesten
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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

GEZONDHEIDSRUBRIEKJE
door juf Charlotte (gangmaker werkgroep duro duro)

Stad Brugge zoekt 500 foodwinners!
Doet jullie gezin ook mee?
Koop dan maar wat kleinere schoenen, want jouw
ecologische voetafdruk gaat een heel stuk inkrimpen!
Wist je dat... in Brugge jaarlijks zoveel voedsel verspild
wordt bij mensen thuis... dat je er een ketting van
vuilniszakken mee kan maken van Brugge tot Parijs?!
Wil je er iets aan doen? Schrijf je dan in op de website
www.foodwinnersbrugge.be
Zoals onze Bruggeling Dominique Persoone het op het Youtubefilmpje (via QR-code) zegt, is het doel van deze campagne
om de voedselverspilling bij consumenten tot 30% te
verminderen bij elk deelnemend huishouden en zo ook CO2 te
besparen.

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.dezessprong.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
ma 1 maart

- Jaarthema: Vogel GIRA 'Vrienden zijn graag samen'
(maart-april)
- Maart = Jeugdboekenmaand
- 16:30 6de leerjaar: Online oudercontact (adviesbespreking
+ BASO-fiche) dag 1
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di 2 maart

- Medisch onderzoek voor het 1ste kleuter op school
(volle dag)
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 16:30 6de leerjaar: Online oudercontact (adviesbespreking
+ BASO-fiche) dag 2

do 4 maart

- Medisch onderzoek voor het 1ste kleuter op school
(voormiddag)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP A (organisatie juf
Maaike)

vr 5 maart

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

di 9 maart

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

do 11 maart

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP A (organisatie juf
Maaike)

vr 12 maart

- 11:00 5a: Praktische infosessie Dode Hoek op de
skeelerpiste van het Jan Breydelstadion
- 14:25 5b: Praktische infosessie Dode Hoek op de
skeelerpiste van het Jan Breydelstadion
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

di 16 maart

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

do 18 maart

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP B (organisatie juf
Maaike)
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ma 22 maart

- 2a en 2b Bezoek aan de kinderboerderij (Kip en ei +
boerderijverkenning) (volle dag) (GEANNULEERD)
- Tijdens de twee weken voor de paasvakantie zijn er
selectieve oudercontacten in de lagere school op vraag
van de leerkracht of een ouder

di 23 maart

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 10:00 K1c en K2a Film 'Choums Odyssee' in de Lumière
(busvervoer) (GEANNULEERD)

do 25 maart

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP B (organisatie juf
Maaike)

di 30 maart

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

wo 31 maart

- 09:00 Peuterklas Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en
hun ouders
- 10:00 2de en 3de kleuter: Toneel Tattartattat in Daverlo
(busvervoer) (GEANNULEERD)

do 1 april

- Medisch onderzoek voor het 1ste kleuter op school
(voormiddag)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar GROEP B (organisatie juf
Maaike)

vr 2 april

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
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En ten slotte…
Mogen we vriendelijk vragen om erop toe te zien dat uw kind zijn/haar turnkledij
en zwemgerief op vrijdag 2 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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