DECEMBER 2006

MEDEDELINGEN
Geboorte
Tijdens de paasvakantie is juf Ann-Sophie Dhondt (1ste leerjaar) bevallen van
een zoontje Géraume. We wensen juf Ann-Sophie veel plezier en een dikke
proficiat.
Ondersteuning peuter - 1ste kleuter
Vanaf maandag 19 april komt Luna Verhelst ondersteuning geven in ons
peuter/1ste kleuter.
We kunnen namelijk instaplestijden inrichten omwille van de nieuwe peuters.
Luna doet dit op de volgende momenten:
maandagvoormiddag 8u.30 tot 11u.15
dinsdag van 8u.30 tot 11u.15 en van 13u.15 tot 15u.30
donderdagvoormiddag van 8u.30 tot 11u.15
We hopen dat Luna zich snel mag thuis voelen in De Zessprong en wensen
haar alvast veel succes!

Infoavond VERO-route en fietsexamen
Op woensdag 21 april is er om 19u.30 een online
infoavond voor ouders met kinderen in het 6de leerjaar
over de VERO-route en het fietsexamen. Dit wordt
georganiseerd door de preventiedienst van Brugge met
medewerking van de lokale politie. Een
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verkeerseducatieve route (VERO) is een route in de schoolomgeving die
langs diverse verkeersknooppunten gaat. Het doel is om leerlingen
verkeersvaardig te maken zodat ze daarna zonder probleem hun fietsexamen
kunnen afleggen.
Drie goede redenen om deze infoavond te volgen:
1. Je krijgt er concrete informatie over waar jouw kind de volgende weken
mee bezig zal zijn, hoe dit fietsexamen zelf verloopt en over het belang
van een dergelijke proef.
2. Je hoort hoe je als ouder concreet ook jouw kind hierop best kunt
voorbereiden.
3. Je zult ongetwijfeld je eigen kennis rond de wegcode voor fietsers nog
even opfrissen.

Stages

1b juf Delphine en juf Ine

Lager
do 22/04 → vr. 30/04

juf Emma

2b juf Veerle

do 22/04 → vr. 30/04

meester Simon

3a Juf Ria

do 22/04 → vr. 30/04

juf Nera

3b juf Ine en juf Karen

do 22/04 → vr. 30/04

juf Pieternel

5b juf Leen en juf Maaike C ma 19/04 → vr. 07/05

juf Laura

6a juf Charlotte

ma 19/04 → vr. 21/05

juf Eline

juf Maaike V (LO)

di 20/04 + di. 27/04

meester Thibault

Meester Patrick (LO)

do 22/04 + vr. 23/04
vr 29/04 + vr. 30/04

meester Thibault

Vrije dagen
• woensdag 12 mei: Pedagogische studiedag leerkrachten
• donderdag 13 mei: O.L.H.-Hemelvaart
• vrijdag 14 mei: Brugdag
• maandag 24 mei: Pinkstermaandag
• dinsdag 25 mei: vrije dag
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Fietsenbergplaats
’s Avonds om 18u.45 wordt de fietsenbergplaats gesloten. ’s Morgens om
07u.15 wordt die opnieuw geopend. Overdag staat de fietsenbergplaats open.
We beklemtonen daarom graag nog eens het belang om de fiets van uw
kind(eren) te voorzien van een degelijk fietsslot.

Uit ons pedagogisch project
BREDE TOTALE GROEI
Stap voor stap en hand in hand bekijken we de ontwikkeling
van elk kind op meerdere niveaus. Neem je innerlijk kompas
bij de hand en leer jezelf op je eigen tempo kennen. Dodoe
leert je richting geven aan je leven en zorgt ervoor dat je via
dialoog, en op een warme manier, relaties kan aangaan met
jezelf en anderen. We staan open voor diepere dimensies, maken kennis met
elkaar en gaan vanuit onze katholieke geloofstraditie in dialoog.

OM NU AL TE NOTEREN IN JE AGENDA

maandag 3 mei

Start proefproject ‘schoolstraat’
5A Kinderboerderij → Geboorte en bevruchting bij dieren*

dinsdag 4 mei

5B Kinderboerderij → Geboorte en bevruchting bij dieren*

vrijdag 7 mei

6A + 6B Fietsexamen via VERO (verkeerseducatieve route)

zondag 9 mei

Moederdag

dinsdag 11 mei

K3A+ K3B Kinderboerderij → Brood bakken + slakkenspoor*

maandag 17 mei

Instapdag nieuwe kleuters

donderdag 20 mei

1A (voormiddag) + 1B (namiddag) Kinderboerderij → Bijenspel*

vrijdag 21 mei

Digitale voorstelling afscheidsmusical zesde leerjaar

vrijdag 28 mei

Atelierdag (3de kleuter tot 6de leerjaar)*

zaterdag 29 mei

Infodag voor nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen lager

* Het al dan niet doorgaan van sommige activiteiten hangt af van de coronamaatregelen
die op dat moment van kracht zijn.
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GEZONDHEIDSRUBRIEKJE
door juf Charlotte (gangmaker van de werkgroep duro duro)

1) PMD je mee?
In maart kwamen de kinderen van het zesde leerjaar info geven over de
nieuwe sorteerregels van PMD-afval. Stad Brugge start hier vanaf april mee,
dus wij op school ook!
De nieuwe blauwe zak is een goede zaak voor onze planeet.
Zo kunnen we nog meer verpakkingen inzamelen, sorteren en recycleren.
Sommige klassen speelden het educatieve spel →
https://denieuweblauwezak.epyc.be

2) Is jouw lunch gezond én ook duurzaam?
Na de paasvakantie eten de kinderen van de lagere school hun lunch
opnieuw in de klas op.
De klasleerkrachten zouden steekproefsgewijs één keer per week de
lunchpakketten evalueren en bespreken met de kinderen.
Met de klas maken we de balans op: is onze klas goed bezig en wat kan er
beter?
We proberen kinderen van kleins af aan te stimuleren om gezonde en
milieubewuste keuzes te maken.
Uiteraard hebben we wel nog de hulp nodig van de mama's en papa's.
Inspiratie vind je op: www.oogvoorlekkers.be/ouders

Do's:
Een gevarieerd aanbod van groenten, fruit en brood, rekening houdend met
de gezondheidsdriehoek.
Seizoensgebonden en lokaal geteeld is uiteraard een pluspunt!
Kies voor vezels, vitaminen en mineralen.
Kies voor een herbruikbare drinkfles en een coole lunchdoos.
Don'ts:
Plastieken en aluminium (wegwerp-)verpakkingen.
Suiker- en vetrijke voeding.
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3) Papier hier! Papier hier!
Onze school test binnenkort duurzamer papier uit. Het is gerecycleerd en
niet-chloorgebleekt.
Zal iemand het verschil merken? De planeet alvast wel!

4) Ons moestuintje
Onze school zocht helpende handen voor het beheer
van onze moestuin.
Natuurlijk zien oma Hilde (van Lou) en mama Sofie
(van Marie) dit zitten! Mama Sofie doet een
bijscholing voor biologisch tuinieren. Samen
bedenken zij een indeling voor de moestuin.
Een grote dankjewel, we kijken uit naar een fijne samenwerking!
L2A is op de vrijdag voor de vakantie onkruid gaan wieden met oma Hilde.
Toen kregen de kinderen postelein mee naar huis om op te peuzelen. Wordt
ongetwijfeld vervolgd!

5) Buitenlesweek en Buitenspeeldag
Op woensdag 21 april is het de nationale Buitenspeeldag.
Het huiswerk voor alle kinderen die namiddag is ... buiten
spelen!
Op donderdag 29 april is het nationale Buitenlesdag.
Om organisatorische redenen maken wij er een
Buitenlesweek van.
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PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door onze zoco meester Fabrice

De voorbije weken moesten we enkele klassen op onze school in quarantaine
plaatsen. We gingen in gesprek met de kinderen en stelden hen gerust. Deze
drastische maatregelen kunnen je kind bang of ongerust maken.
De vertrouwde schoolroutine valt plots weg. Kinderen begrijpen niet altijd
waarom ze niet naar school mogen. Ze voelen ook de ongerustheid van
volwassenen goed aan. Geef eerlijk antwoord op vragen van je kind. Het is
niet erg dat je zelf het antwoord niet altijd weet. Door in gesprek te gaan met
je kind, vermijd je dat de angst een eigen leven gaat leiden en toon je aan je
kind dat je er voor hem bent op moeilijke momenten.
Vraag je kind wat het al gehoord of gezien heeft. Wat denkt het daarvan?
Hoe voelt het zich daarbij? Zo krijg je zicht op wat er leeft bij je kind en kan je
daarop inspelen. Je hoeft ook niet te ver door te vragen. Jonge kinderen gaan
vaak snel terug over tot de orde van de dag. Hou je kind wel in de gaten:
nachtmerries, opnieuw bedplassen of net heel teruggetrokken gedrag,
kunnen erop wijzen dat je kind er heel erg mee bezig is. Dan is het goed om
de angst of bezorgdheid opnieuw ter sprake te brengen.
Kies woorden die je kind begrijpt. Woorden zoals ‘pandemie’ en
‘quarantaine’ zijn voor jonge kinderen moeilijk te begrijpen. Je kan iets
zeggen als: ‘Het virus is heel besmettelijk. Het is ook nog een nieuw virus,
waardoor de dokters er nog niet veel over weten. Ze werken nu heel hard en
leren elke dag bij over hoe ze best omgaan met het virus. Daarom
veranderen de afspraken over wat wel en niet mag, in snel tempo.' Karrewiet,
het jeugdjournaal op Ketnet, brengt moeilijke onderwerpen op maat van je
kind. Je kan samen kijken.
Leg je kind ook de concrete tips goed uit. Zo voelt je kind dat het zelf ook iets
kan doen. Samen goed de handen wassen, op enkele plaatsen in huis
papieren zakdoekjes voorzien en tonen hoe je niest en hoest in je elleboog,
helpen je kind om van deze tips een gewoonte te maken.
Wees eerlijk
Misschien wil je je kind beschermen door de realiteit te verbloemen. Toch doe
je dat beter niet. Jouw verhaal sluit dan niet aan bij wat je kind al zag of
hoorde en dat zorgt ervoor dat je kind niet meer weet wie het kan vertrouwen.
Je houdt wel rekening met de leeftijd van je kind bij de selectie van wat je
vertelt.
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Erken de gevoelens van je kind. Het is ingrijpend wat er aan de hand is, dat
hoef je niet te minimaliseren. Je kan de gebeurtenissen wel kaderen: het is
goed dat scholen even sluiten, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het
virus niet meer verder gaat. En er zijn heel veel dokters, politici en
hulpverleners hard aan het werk om goed voor zieke mensen te zorgen en na
te denken over een goede aanpak. Vertel geen dingen die je kind banger
maken.
Wat als je als ouder zelf bang of ongerust bent?
Je kind vindt het geruststellend als je als ouder de zaken onder controle
hebt. Probeer zelf rustig te blijven. Natuurlijk mag je best eerlijk zijn en ook
zeggen dat je onder de indruk bent van de maatregelen. Ook je bezorgdheid
over grootouders of kwetsbare mensen mag je tonen. Kinderen voelen zo dat
het belangrijk is om goed te zorgen voor elkaar.

bron: www.groeimee.be

7
nieuwsbrief april 2021

AGENDA

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

ma 19 april

- Instapdag voor nieuwe peuters

di 20 april

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

wo 21 april

- Nationale Buitenspeeldag
- 19:30 Online infoavond voor ouders met kinderen in het
6de leerjaar over de VERO-route en het fietsexamen

do 22 april

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

vr 23 april

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.

di 27 april

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

wo 28 april

- Eerste les watergewenning 3de kleuter (groep 1)
(organisatie juf Annelies)
- 5de leerjaar: Driedaagse stadsklassen in Brussel (afgelast
omwille van Corona)

do 29 april

- Nationale Buitenlesdag
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar GROEP A (organisatie juf
Maaike V)

za 1 mei

- Dag van de Arbeid
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