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MEDEDELINGEN
We wensen alle kinderen en hun familie
een goede gezondheid
en veel tijd met en voor elkaar
in 2022.

Juf Silke Michiels
Net voor de kerstvakantie mochten we juf Silke Michiels verwelkomen in De
Zessprong. Juf Silke maakt nu ook deel uit van ons zorgteam en zal op
maandagvoormiddag de zorg in de eerste graad mee ondersteunen.
Zij zal 2 op de 3 maandagen aanwezig zijn op onze school. De derde maandag
staat juf Silke in de school van de Zandstraat.
We wensen haar alvast veel succes en hopen dat ze zich gauw thuis mag
voelen op onze school.
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Juf Elke De Smidt
Vanaf maandag 10 januari wordt juf Linna Huys door juf Elke De
Smidt vervangen.
Juf Elke staat voor de klas van juf Delphine Van Vyve op dinsdag.
Op maandag en vrijdag neemt zij ook de tweede kleuters van juf
Gwenny Sevenhant over. Daarnaast is juf Elke er voor
kleuterdans, ict, zorg en STEM.
Zij is aan onze kleuterschool verbonden via het lerarenplatform en begeleidde
in september ook de zesdeklassers tijdens hun plattelandsklassen in Torhout.
Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe opdracht.

Zwemlessen, naschoolse activiteiten en maaltijden

De zwemlessen (dinsdag), de naschoolse lessen sport en spel (donderdag),
de brede schoolactiviteiten (donderdag) en het naschools kleuterturnen
(vrijdag) gaan vanaf januari opnieuw door zoals gepland.
Voorlopig eten we nog 2 weken in de klas met de kinderen van de lagere
school. Ze brengen hun boterhammen mee en krijgen warme soep en water.
Enkel voor de kleuters gaan de warme maaltijden met een beurtsysteem in de
eetzaal door. Hopelijk kunnen we de warme maaltijden in de lagere school
vanaf maandag 24 januari opnieuw aanbieden. We houden u uiteraard op de
hoogte.

Fluomaanden
Al tijdens de eerste dagen van januari mogen de kinderen zich aan een
steekproef van de fluoactie verwachten. In de loop van november en december
vonden er al controles plaats. De resultaten zijn goed. Heel wat kinderen
dragen plichtsbewust hun fluohesje. De speelplaats kleurt ’s morgens fluo.

Werkgroep Duro Duro (door juf Carolien)
Met onze werkgroep Duro Duro willen we alle kinderen heel
graag enthousiast maken om afval zorgvuldig te
leren sorteren.
PMD en restafval komen vanaf januari op de speelplaats, net
zoals in de eetzaal, niet meer in dezelfde vuilnisbak terecht.
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We voorzien alle vuilnisbakken van affiches met concrete foto's. Ze krijgen
ook een gepaste afvalzak.
Zo wordt het voor alle kinderen duidelijk welk afval in welke vuilnisbak
thuishoort.

Online oudercontact in de kleuterafdeling
Op woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022 zijn er
online oudercontacten voor ouders met kleuters. U krijgt
hiervoor binnenkort een inschrijvingslink. Na inschrijving
ontvangt u een bevestigingsmail.

Infofilmpje voor ouders 3de kleuter
We informeren u graag over de overstap naar
het 1ste leerjaar aangezien dit voor uw kind een
grote stap is en voor u wellicht een spannend
moment.
Jammer genoeg kan deze infoavond ook dit
schooljaar niet op school plaatsvinden.
Eind januari ontvangen de ouders met
kinderen in het 3de kleuter hierover per e-mail
een filmpje van de juf.
Juf Martine en juf Annelies hebben het daarin o.a. over schoolrijpheid en de
voorwaarden i.v.m. taal en wiskunde die nodig zijn om goed te kunnen starten
in het 1ste leerjaar.

Jaarthema 2021-2022 (door juf Gwenny)
Tijdens de maanden januari en februari werken we rond de
geluksvogel Kagoe. Deze vogel staat voor de waarden:
opmerken en waarderen.
De wereld en de mensen rondom ons zien en appreciëren.
Er zal aandacht zijn voor beide waarden in de klas.
Op schoolniveau zetten we met onze werkgroep volgende zaken in de kijker:
1. gedichtendag en de poëzieweek
2. dikke truiendag
3. complimentendag.
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Gedichtendag donderdag 27 januari

Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter op zijn eenzame
zolderkamer. Elk jaar staat poëzie centraal tijdens de laatste week van januari.
Boekhandels, media, bibliotheken, maar ook scholen nemen deel aan dit grote
en laagdrempelige initiatief met tal van poëzieactiviteiten.
Ook op onze school gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. Via voordracht,
poëziewandelingen, creatieve schrijfoefeningen, ... dompelen we de kinderen
onder in een gezellig bad vol poëzie.
Van donderdag 27 januari tot en met woensdag 2 februari 2022 is het
poëzieweek. Het thema van de poëzieweek 2022 – de tiende editie! – is
‘natuur’. Ramsey Nasr schreef het poëziegeschenk met als titel Wij waren
onder de betovering. Dit poëziegeschenk is een verzameling van tien
gedichten die op zichzelf staan en gebaseerd zijn op de brieven die Vincent
van Gogh schreef. Het boekje werd prachtig vormgegeven door vormgever
Jelle Jespers en wordt tijdens de poëzieweek gratis meegegeven aan al wie
in de boekhandel voor minstens € 12,50 aan poëzie koopt.

Pedagogisch project
CREATIVITEIT
Leef je samen met Dodoe volledig uit op ons
Creatief Eiland. Maak kennis met onze culturele
activiteiten en laat je inspireren door een brede
waaier aan kunst. Zet je schrap voor een artistieke
ontdekkingstocht.
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PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice
Een goed gesprek met een leerling door handelingsgericht werken

De basis voor een leerlinggesprek
Ouders en school hebben elkaar nodig om een kind succesvol te laten leren.
Op onze school werken wij handelingsgericht. Dit zorgt er voor dat wij op een
systematische manier een goede samenwerking opbouwen tussen alle partijen
in ons onderwijs. De onderwijsbehoefte van het kind is het vertrekpunt en staat
altijd centraal. Dit is tevens de basis van handelingsgericht werken.
Er wordt heel vaak over leerlingen gepraat, maar bij handelingsgericht werken
is het juist belangrijk om mét leerlingen te praten. Dit is wat Noëlle Pameijer
schrijft in haar boek. Pameijer is een school- en kinderpsycholoog en expert op
het gebied van handelingsgericht werken. Zij zegt dat er verschillende
onderdelen zijn bij een leerlinggesprek die overlopen moeten worden met het
kind:
➢ Wat kan ik nu al?
➢ Wat wil ik straks kunnen?
➢ Om dat te bereiken ga ik …
➢ Mijn juf of meester helpt mij door …
➢ Mijn ouders helpen mij door …
➢ Materialen of iemand anders die mij helpt …
Op school beschouwen wij deze onderdelen als de basis voor een goed
gesprek. Een rustige plaats om te praten hoort daar ook bij.
Als kinderen op gesprek komen,
bereiden we elk gesprek en de vragen
die we stellen goed voor. We spreken
positieve
verwachtingen
want
handelingsgericht werken vertrekt
vanuit positieve aspecten. Het is
vanzelfsprekend om open en oprecht
te luisteren naar wat de leerling
aangeeft. Maar dat laatste is niet altijd
vanzelfsprekend. Soms heb je van
alles aan je hoofd en is het moeilijk om
je te concentreren op een gesprek. Het
gaat vaak om een dringende
interventie en is er geen tijd om het
gesprek voor te bereiden.
Breng de leerling hiervan op de hoogte door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik heb nu
even geen tijd om goed naar jou te luisteren, ik hoor dat je met iets zit en wil je
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graag helpen. Zien we mekaar straks om … dan zal ik mijn volledige aandacht
aan jou kunnen schenken.’
De zorg op onze school vertrekt vanuit de gouden driehoek ‘leerling, leraar en
ouders’. Dit staat ook vermeld in ons pedagogisch project. De leerling, leraar
en ouders bespreken samen aan welke doelen het kind zal werken. Dit kan
gaan om leerdoelen, maar ook om houding of gedrag. Leerlingen kunnen heel
goed aangeven wat er speelt en dat het nuttig is als ouders daarin worden
meegenomen, bevestigd Noëlle Pameijer in haar boek.

De principes van handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken gaat uit van een aantal principes om goed onderwijs
en passende ondersteuning te bieden aan elke leerling. Dat zijn onder andere:
➢ Doelgericht werken
➢ De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal
➢ Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er ook toe
➢ Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot
belang
➢ Wisselwerking, afstemming en constructieve samenwerking tussen alle
betrokkenen bij het onderwijs, zoals het kind, ouders, leraren, intern
begeleiders, schoolleiders en andere deskundigen
➢ Betrokkenen werken constructief samen
➢ De werkwijze is systematisch en transparant
Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat handelingsgericht werken
effectief kan zijn om op een systematische manier kwaliteitsaspecten van het
onderwijsleerproces, zorg en begeleiding en kwaliteitszorg te bewerkstelligen.
Het stimuleert opbrengstgericht werken en dat verbetert de leerresultaten.
Ik wil nog afsluiten met het belangrijkste vertrekpunt: ”plaats het kind centraal
en luister naar zijn behoeften.”
Fabrice Goemaere, zorgcoördinator
Bronnen:
• Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Leuven, BE:
Acco. • Pameijer, N., Beukering, T. van, & Lange, S. de (2009). Handelingsgericht werken. Een
handreiking voor het schoolteam. Leuven, BE: Acco.
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OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

di 1 feb

- Instapdag voor nieuwe kleuters
- Teldag
- L6A: Info over het secundair onderwijs door een
medewerker van het CLB

wo 2 feb

- Leerlingen krijgen pannenkoeken mee naar huis

vr 4 feb

- Atelierdag (3KS → L6)*

wo 9 feb

- L1 + L2: Film ‘Mijn moeder is een gorilla’ (namiddag)

vr 11 feb

- L6B: Info over het secundair onderwijs door een
medewerker van het CLB
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis

wo 16 feb

- Dikketruiendag (officieel op 17/02) met tomatensoep
(aangeboden door de ouderraad)

do 17 feb

- K1A-K1B-K1C: Film ‘Dropje’ (voormiddag)

vr 25 feb

- Carnavalstoet voor kleuter en onderbouw

za 26 feb

- Start krokusvakantie

* Het al dan niet doorgaan van sommige 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’.

ma 10 jan

- Derde maand van de fluomaandenactie
- Instapdag voor nieuwe peuters
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di 11 jan

- 1ste en 2de leerjaar: Bewegingslandschap 'Kronkeldidoe'
in de sporthal van de Koude Keuken (voormiddag):
GEANNULEERD
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar

wo 12 jan

- 08:45 5a: Cursus Red een Leven door een
verpleegkundige (deel 1)
- 10:40 5b: Cursus Red een Leven door een
verpleegkundige (deel 1)

do 13 jan

- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
2de leerjaar a (organisatie meester Patrick en juf Maaike)

vr 14 jan

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

ma 17 jan

- 14:00 5a: Cursus Red een Leven door een
verpleegkundige (deel 2)

di 18 jan

- 09:00 4a Bezoek aan de kinderboerderij 'Vogels in de
winter'
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 13:30 5b: Cursus Red een Leven door een
verpleegkundige (deel 2)
- 13:30 4b Bezoek aan de kinderboerderij 'Vogels in de
winter'

wo 19 jan

- Woensdagnamiddagactiviteit minibasket voor 2de, 3de en
4de leerjaar (Koude Keuken, Zandstraat 284 Sint-Andries)
(organisatie meester Patrick en juf Maaike):
GEANNULEERD

do 20 jan

- 16:15 Brede School: Naschools schaken voor de kinderen
van het 2de, 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fritz
Gallein)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
2de leerjaar a (organisatie meester Patrick en juf Maaike)
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vr 21 jan

- Vandaag komt de schoolfotograaf nog eens naar school
voor alle kinderen die afwezig waren (omwille van ziekte of
quarantaine)
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

ma 24 jan

- 19:30 Infoavond voor ouders met kinderen in de 3de
kleuterklas (i.v.m. de sprong naar het 1ste leerjaar):
GEANNULEERD (Juf Martine en juf Annelies sturen een
Infofilmpje door)

di 25 jan

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

wo 26 jan

- 09:00 Kom- en kijkmomentje in de klas voor peuters die
nog moeten instappen en hun ouders
- 16:30 Online oudercontact in de kleuterschool (dag 1)

do 27 jan

- Gedichtendag
- 16:15 Brede School: Naschools schaken voor de kinderen
van het 2de, 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fritz
Gallein)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
2de leerjaar a (organisatie meester Patrick en juf Maaike)
- 16:30 Online oudercontact in de kleuterschool (dag 2)

vr 28 jan

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

ma 31 jan

- Poëzieweek
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal (onder voorbehoud)
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Team en directie van De Zessprong
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