MEDEDELINGEN
Op vrijdag 21 mei konden we via een livestream
meegenieten van de musical ‘De feestplaneet’.
Een welverdiende proficiat aan alle leerlingen van
het zesde leerjaar voor hun knappe prestatie
tijdens deze voorstelling. Ook een grote dankjewel
aan de leerkrachten die hun steentje hebben
bijgedragen om van dat jaarlijks gebeuren opnieuw een groot succes te
maken. Met de winst van de musical wordt er op vrijdagavond 25 juni een
welverdiend afscheidsfeest voor alle zesdeklassers georganiseerd. Over
de juiste formule hieromtrent worden de betrokken ouders nog op de
hoogte gebracht.

wie?
6de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar

SCHOOLREIS
wanneer?
waarheen?
dinsdag 1 juni
Sint-Pietersplas ‘Watercocktail’
vrijdag 4 juni
Tudor (imker + cozmix)
donderdag 10 juni Sint-Pietersplas ‘Watercocktail’
donderdag 24 juni Tillegembos
maandag 28 juni
Tillegembos
maandag 28 juni
De stad Brugge verkennen
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Klasfoto voor kleuter en lager: maandag 14 juni
Op maandag 14 juni wordt er zowel in de
kleuterklassen als in de klassen van de lagere
school een klasfoto genomen.
Naar het einde van het schooljaar toe krijgt u
de kans om deze foto aan te kopen. Het is een
mooie herinnering aan de klasgroep.
Proefwerken
Juni is de maand van de eindtoetsen in het
3de tot en met het 6de leerjaar. Via de
klasleerkracht wordt u hiervan tijdig op de
hoogte gebracht. Belangrijk hierbij is de sfeer
rond de toetsen. We trachten te zorgen voor
een rustige kijk hierop.
De proefwerkenperiode start ten vroegste
op vrijdag 18 juni en duurt ten laatste tot en met vrijdag 25 juni.
Online oudercontact
Maandag 28 juni krijgen de kinderen van het
1ste en 2de leerjaar hun groeirapport mee naar
huis. De kinderen van het 3de tot en met 6de
leerjaar krijgen diezelfde dag hun eindrapport
mee.
De online oudercontacten voor de kleuterafdeling én de lagere school
zijn op maandag 28 juni en op dinsdag 29 juni. Hiervoor ontvangt u
een inschrijvingslink. De dag(en) dat het oudercontact voor uw
kind(eren) plaatsvindt, leest u in de inschrijvingslink van de klas. Na uw
inschrijving ontvangt u nog een bevestigingsmail.
Sportdag kleuterschool
Op donderdag 24 juni wordt er voor de
kleuterschool een sportdag op school
georganiseerd. Hiervoor wordt gebruikt
gemaakt van de beide speelplaatsen, het
bos
en
de
grote
turnzaal.
Meer info volgt.
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OM NU AL TE NOTEREN IN UW AGENDA
maandag 5 juli

Administratieve sluiting van de school

woensdag 18 augustus De school is opnieuw open
maandag 30 augustus

Vanaf 17u00 kennismakingsmoment in de klas

Planning volgend schooljaar
Eind juni krijgt u een voorlopige schooljaarkalender 2021-2022 met de
reeds geplande activiteiten, de vrije dagen, de pedagogische studiedagen,
…
Onthaalmoment op het einde van augustus
Momenteel gaan we ervan uit dat we dit opnieuw live kunnen organiseren
zoals vroeger.
Tijdens deze kennismakingsdag geven we de kinderen en hun ouders
de kans om na een lange vakantie de sfeer terug op te snuiven en even
kennis te maken met de nieuwe klas, de nieuwe leerkracht en misschien
enkele nieuwe vriendjes. Het is voor kinderen
geruststellend om te weten waar ze het volgende
schooljaar terecht zullen komen. Voor ouders is het een
ideale gelegenheid om belangrijke (medische)
achtergrondinformatie over hun kind door te geven aan
de leerkracht.
Dit onthaalmoment vindt plaats op maandag 30 augustus van 17u00 tot
19u00 in het klaslokaal. Ouders en kinderen lopen vrijblijvend binnen.
Uitleg over de werking (methodes, afspraken, activiteiten typisch voor een
bepaald leerjaar,…) volgt tijdens een infoavond in september.
Cursus typen
Volgend schooljaar krijgen de kinderen van het 6de
leerjaar opnieuw de kans om op school een cursus typen
o.l.v. juf Maaike Crombez te volgen. In de loop van
september krijgen deze leerlingen hierover een brief.
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Uit ons pedagogisch project: duurzaamheid en toekomst
Op zijn avontuur door Groen Eiland, ontmoette
Dodoe al snel de Groene Brigade. De Groene
Brigade bestaat uit leerlingen die een oogje in het
zeil houden en ervoor zorgen dat de speelplaats
netjes blijft. We hebben maar één wereld en
daarom draagt iedereen zijn steentje bij om al het
afval flink te sorteren en meer gebruik te maken
van drinkflessen en brooddozen. Samen staan
we sterk: we verzorgen de moestuin en rapen
zwerfvuil rondom onze school.

GEZONDHEIDRUBRIEKJE
door juf Charlotte, gangmaker werkgroep Duro Duro

Met de werkgroep beslisten wij dat de (h)eerlijke lunch (die voorzien was
op donderdag 3 juni) omwille van corona geannuleerd zal worden.
We hopen dat we deze activiteit volgend jaar opnieuw en volledig
kunnen organiseren.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice, zorgcoördinator
Een positief en veilig klasklimaat
Leerlingen presteren beter als ze goed in hun
vel zitten.
Een veilig klas- en schoolklimaat verkrijg je
door vanuit een positieve benadering te kijken
naar het gedrag. We leggen op school de
nadruk op sociaal wenselijk gedrag.
We willen op onze school en in onze klassen
een positieve leeromgeving creëren omdat
het belangrijk is dat leerlingen zich veilig in de
groep voelen. Om die reden is het belangrijk
om altijd een positieve blik te hebben op de
ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen. Uit
onderzoek blijkt dat een positieve houding van de leerkracht leidt tot pro4
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sociaal gedrag in de klas. Het veilig klimaat dat daardoor ontstaat, zorgt
ervoor dat iedere leerling optimaal presteert.
Sociaal gedrag stimuleren we op verschillende manieren.
Op deze 5 punten zetten we maximaal in:
1. We zijn een voorbeeld voor onze leerlingen.
Positieve interacties tussen leerkracht en leerling dragen bij aan de
ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de leering. We
tonen als leerkracht daarom altijd interesse en geven warmte.
Serieus luisteren naar wat leerlingen te zeggen hebben. Het
belonen van positief gedrag met effectieve complimenten.
2. We ondersteunen de omgang van leerlingen onderling.
We ondersteunen de leerlingen bij het aangaan en opbouwen van
positieve relaties met klasgenootjes. Door te oefenen in
samenwerken leren we leerlingen om te luisteren, aanwijzingen op
te volgen, begrip te tonen en conflicten op te lossen.
3. We bouwen aan een positief klassenmanagement.
Positief klassenmanagement biedt leerlingen de ruimte om zichzelf
te zijn. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en presteren ze beter.
Door de inrichting van het klaslokaal (en de school) kunnen wij
sociaal gedrag uitlokken.
4. We werken samen met ouders.
We geloven sterk in de gouden driehoek: school-ouders-kind
Verschillende onderzoeken tonen aan dat het welbevinden en de
leerprestaties van de leerling toeneemt als zijn of haar ouders
betrokken zijn bij het leerproces. We communiceren daarom met
ouders over wat we van hun kinderen verwachten. We laten
ouders meedenken én meepraten. Ze kunnen altijd terecht bij de
klastitularissen of bij de leerkrachten van het zorgteam.
5. Er is een schoolbrede aanpak.
Het is eenvoudiger om sociaal gedrag te stimuleren als alle
betrokkenen dezelfde
verwachtingen hebben en dezelfde afspraken rond gedrag
uitdragen en nastreven. Denk daarom aan onze schoolbrede visie,
ons pedagogisch project, het jaarthema, …
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Op deze manier willen we van onze school een school maken waar
elk kind zicht goed voelt.
AGENDA

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

do 3 juni

- 6de leerjaar: Schoolreis 'Aan de Plas' (Vertrek met de
fiets om 8u30)
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar GROEP B (organisatie
juf Maaike)

vr 4 juni

- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis
- 09:00 4a en b: Bijenactiviteit + bezoek aan de imker
(Kruidentuin Tudor, Zeeweg 147b)

di 8 juni

- Het zwembad is vandaag gesloten omwille van
onderhoud
- Selectief medisch onderzoek op school (voormiddag)

wo 9 juni

- Het zwembad is vandaag gesloten omwille van
onderhoud

do 10 juni

- 5de leerjaar: Schoolreis 'Aan de Plas' (Vertrek met de
fiets om 8u30)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar GROEP B (organisatie
juf Maaike)

vr 11 juni

- Atelierdag rond het thema 'upcycling' (3de kleuter tot
6de leerjaar)
6
nieuwsbrief juni 2021

zo 13 juni

- Vaderdag

ma 14 juni

- Vandaag worden de klasfoto's genomen

di 15 juni

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

do 17 juni

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

di 22 juni

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

do 24 juni

- Sportdag in de kleuterschool
- 1ste leerjaar: uitstap naar Tillegembos
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar GROEP B (organisatie
juf Maaike)

ma 28 juni

- 2de leerjaar: uitstap naar Tillegembos
- Schoolreis 3de leerjaar in het kader van het project
Brugge
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en het 2de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis
- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de tot 6de
leerjaar hun eindrapport mee naar huis
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool en de lagere
school (dag 1)

di 29 juni

- Laatste schooldag voor de kinderen
- Vandaag is er geen zwemmen
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool en de lagere
school (dag 2)

do 1 juli

- Begin van de grote vakantie

ma 5 juli

- Administratieve sluiting van de school
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De school is opnieuw open vanaf woensdag 18 augustus.
Openingsuren tot en met vrijdag 2 juli en vanaf woensdag 18
augustus:
Buiten de administratieve sluiting (van 5 juli t.e.m. 17 augustus) is de
school open voor ouders die een woordje uitleg en een rondleiding
wensen en voor ouders die hun kind willen inschrijven:
 op werkdagen
van 17u00 tot 19u00
(soms ook van 10u00 tot 12u00)
 op zaterdagen
van 10u00 tot 12u00

Het is pas over een maand, maar áls het zover is, wensen we alle
kinderen en hun ouders een ongelooflijk zalige en deugddoende
vakantie. Directie en schoolteam
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