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MEDEDELINGEN
Sintviering
De Sint komt op woensdag 1 december naar onze school.
Omwille van Covid kan de goede man niet naar de
verschillende klassen gaan. Het Sintfeest zal daarom
plaatsvinden in de kerk op verschillende tijdstippen. Deze
binnenruimte is zeer ruim en kan geventileerd worden.
De kleuters worden in 2 groepen bij de Sint verwacht en ook
de kinderen van de lagere school komen in aparte groepen.
Alle kinderen krijgen dit schooljaar een zakje lekkers en elke klas krijgt leuke
klasgeschenken.
Op vrijdagnamiddag 3 december is er voor de kleuters de jaarlijkse
pietennamiddag waarbij elke groep kleuters een zestal activiteiten doet a.d.h.v.
een doorschuifsysteem. Door de nieuwe richtlijnen moeten we de hulp van
ouders hierbij jammer genoeg annuleren.

Fluo-maanden-actie
Ook tijdens de maand december staat fluo centraal.
De actie is tot nu toe een succes. De kinderen sparen
voor een volle stickerkaart en kijken uit naar de
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verrassing. Tijdens de maand november vond al een controle plaats. Er zijn er
nog zes te gaan.
Kinderen die tijdens een controle in quarantaine verblijven, krijgen sowieso een
sticker.

Inpakpapieractie
Voor de feestdagen bieden we dit jaar uniek
inpakpapier aan dat door de klas van uw kind(eren)
getekend werd.
Dit alternatief voor de kerstkaarten kon in november
besteld worden en zal tegen 17 december met de
leerlingen naar huis meegegeven worden.
De opbrengst wordt aan onze ouderraad bezorgd die het bedrag ten voordele
van de school zal spenderen. We danken alvast iedereen die voor deze actie
zijn steentje bijgedragen heeft.

Proefwerken in de bovenbouw
December is de maand van de tussentijdse
proefwerken in de bovenbouw.
We vinden een rustige sfeer hierbij belangrijk en
proberen dit ook aan de kinderen duidelijk te maken.
Indien u vragen hebt over de toetsenperiode of als er
zaken onduidelijk zijn, kunt u contact opnemen met de
klasleerkracht.
De proefwerkenperiode in het 4de leerjaar start ten
vroegste op maandag 13 december en duurt ten
laatste tot vrijdag 17 december.
De proefwerkenperiode in het 5de en 6de leerjaar start
ten vroegste op vrijdag 10 december en duurt ten
laatste tot vrijdag 17 december.
Oudercontact
Omwille van corona zijn we genoodzaakt om de
oudercontacten in de lagere school ook deze keer
online te laten doorgaan. U zult hiervoor een
inschrijvingslink ontvangen.
Deze oudercontacten zijn in de loop van de week voor de kerstvakantie
gepland. De dagen dat het oudercontact voor uw kind plaatsvindt, leest u in
de inschrijvingslink van de klas.
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Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail.
De school mag een uitzondering op school toestaan als dit gegrond is.
Het online oudercontact voor de kleuterafdeling is op woensdag 26 januari
2022 en op donderdag 27 januari 2022. Dit heeft te maken met de methode
die de kleuterleidsters in hun klas hanteren.

Activiteiten voor een goed doel
De voorbije weken organiseerden heel wat klassen een activiteit waarbij de
opbrengst voor een goed doel was.
Het maken van kerstkaarten voor mensen in woonzorgcentra (Regina Coeli
en Avondrust), soep bereiden ten voordele van het
jeugdzorgcentrum De Kantel en het maken van een
fruitmand voor jonge dementen zijn hiervan enkele
voorbeelden.
Stage
stageklas
5B juf Leen en juf Maaike

Lager
stageperiode
29/11 – 17/12

student
juf Pauline

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.
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PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice, zoco
Hoe zorgen we op onze school voor goed afstandsonderwijs?
Met de huidige maatregelen moeten leerkrachten niet
alleen live les geven maar ook afstandsonderwijs
voorzien voor kinderen die thuis in quarantaine zijn. Dit
is niet altijd evident en vraagt heel wat flexibiliteit van
ons team.
We zorgen allereerst voor een duidelijk dagprogramma
in de vorm van een dagcontract. Dan weten leerlingen en ook ouders waar
ze aan toe zijn die dag. We proberen te zorgen voor afwisseling met
instructie(video’s) en een onlinemoment, individuele werktijd, gesprekjes in
groepjes of individueel. Zo blijven we contact houden met de leerling die even
thuis zit.
Instructie moet kort en bondig zijn. We zien dit als een kans. Vaak zijn we te
lang instructie aan het geven. Ofwel volgen leerlingen online mee met de
instructie in klas of ze krijgen individueel online instructie. Dit hangt af van wat
de leerkracht verkiest en wat mogelijk is.
Tijdens een digitale les doen we minder dan tijdens een gewone les. De
techniek laat ons soms in de steek en het blijft toch complexer dan met z’n
allen samen in de klas. We proberen de leerlingen te helpen en houden hun
vorderingen bij. Met nu en dan een spelletje tussendoor wisselen we het
programma af en houden we de leerlingen betrokken bij de online les.
Enkele
spelletjes
die
we
online
kunnen
doen
zijn:
- Het verboden woord. Een woord gedurende 30 sec. uitleggen maar je mag
daarbij een verboden woord niet gebruiken … bijv.: onderwerp en zin
- Wie of wat ben ik? Kan bij alle vakken gebruikt worden bijv.: ik ben een
vierhoek met 2 paar evenwijdige zijden en 4 rechte hoeken… of … in een
vraagzin sta ik altijd als eerste….
Via chat kunnen klasgenoten hun antwoorden en of vragen stellen.
Een quiz via Kahoot of power point wordt ook vaak gebruikt bij de tweede en
derde graad.
Indien nodig volgt er nog een opvolging van het zorgteam na overleg met de
klastitularis wanneer de kinderen terug op school komen.
Zoals je ziet, proberen we in de Zessprong onze leerlingen zowel thuis als in
de klas gemotiveerd te houden. Vooral in deze onzekere tijden zijn we nog
meer dan anders begaan met het welzijn van onze leerlingen.
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OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

ma 10 jan

Instapdag voor nieuwe peuters

di 11 jan

1A,1B, 2A en 2B: Bewegingslandschap ‘Kronkeldidoe’
in de Koude Keuken* (voormiddag)

di 18 jan

4A: Bezoek aan de kinderboerderij over vogels in de
winter (voormiddag)*
4B: Bezoek aan de kinderboerderij over vogels in de
winter (namiddag)*

ma 24 jan

Infoavond voor ouders met kinderen in het 3de kleuter*

wo 26 jan

Online oudercontact kleuterschool
(16.30-20.00) dag 1

do 27 jan

Online oudercontact kleuterschool
(16.30-20.00) dag 2
Gedichtendag

ma 31 jan

Poëzieweek
Ouderraad*

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

AGENDA

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

- De Sint komt op bezoek in onze school
- Tweede maand van de fluomaandenactie

do 2 dec

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

- Internationale dag van de mensen met een beperking
- 13:25 Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool

di 7 dec

- 09:00 5a: Inleefatelier 'Achter de Muur' in Roeselare
(organisatie Studio Globo)
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 10:30 2b Bezoek aan de bib
- 13:00 5b: Inleefatelier 'Achter de Muur' in Roeselare
(organisatie Studio Globo)

wo 8 dec

- 08:45 6a (groep 2) Medisch onderzoek in de gebouwen
van het CLB (met busvervoer)

do 9 dec

- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
3de en 4de leerjaar
(organisatie meester Patrick en juf Maaike)

vr 10 dec

- Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens

di 14 dec

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 13:30 6b (groep 1) Medisch onderzoek in de gebouwen
van het CLB (met busvervoer)

wo 15 dec

- 08:45 6b (groep 2) Medisch onderzoek in de gebouwen
van het CLB (met busvervoer)
- 09:00 Kom- en kijkmomentje in de klas voor nieuwe
peuters die nog moeten instappen en hun ouders

do 16 dec

- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
3de en 4de leerjaar
(organisatie meester Patrick en juf Maaike)
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ma 20 dec

- Deze week zijn er online oudercontacten in de lagere
school
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis
- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar
hun tussentijds rapport mee naar huis
- 16:30 Online oudercontact in de lagere school (dag 1)

di 21 dec

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 10:30 2b Bezoek aan de bib
- 16:30 Online oudercontact in de lagere school (dag 2)

wo 22 dec

- 16:30 Online oudercontact in de lagere school (dag 3)

do 23 dec

- 14:00 K2a, K2b/3b, K3a: Film 'Het varken, de vos en de
molen'
- 16:15 Brede School: Naschools schaken voor de kinderen
van het 2de, 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fritz
Gallein)
- 16:30 Online oudercontact in de lagere school (dag 4)

vr 24 dec

- Vandaag eindigen de lessen om 11u50. Er is geen opvang
tijdens de namiddag.

za 25 dec

- Kerstmis
- Kerstvakantie van 25 december tot 9 januari

za 1 jan 2022

- Nieuwjaar

do 6 jan 2022

- Driekoningen

zo 9 jan 2022

- Einde van de kerstvakantie

En ten slotte nog een boodschap voor over drie weken:
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Ik wens alle kinderen en hun familie
een sfeervolle kerstvakantie en een gezond 2022.
Directie en schoolteam
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