NIEUWSBRIEF OUDERS
februari 2022

DECEMBER 2006

SEPTEMBER
MEDEDELINGEN2012
Juf Ann Maertens
Binnenkort mag juf Ann Maertens (klasleerkracht L4B)
starten als pedagogisch directeur in de afdeling van de
Gistelse Steenweg, de school waar ze ooit als leerkracht
startte.
Uiteraard zullen we juf Ann allemaal missen. Op
vrijdagmiddag 4 februari 2022 vieren we haar afscheid op
de speelplaats met de hele basisschool.
We wensen juf Ann alvast het allerbeste met deze nieuwe
uitdaging.
Juf Sofie Goethals
Het 4de leerjaar b zal voor de rest van het schooljaar door juf
Sofie Goethals overgenomen worden.
Aangezien deze wijziging in het midden van een schooljaar valt,
willen wij in het belang van deze klas een goeie regeling treffen.
Om de overgang vlot en degelijk te laten verlopen staan juf Ann
en juf Sofie tijdens de week van 1 februari voltijds voor de klas.
Vanaf maandag 7 februari neemt juf Sofie de klas helemaal
over en start juf Ann met haar nieuwe job.
We heten juf Sofie welkom in De Zessprong en wensen haar
veel succes in 4b.
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Pannenkoekenactie
Jaarlijks organiseert de school in samenwerking met de
ouderraad een pannenkoekenactie. De kinderen kregen
hieromtrent een brief mee. Woensdag 2 februari 2022
worden de pannenkoeken naar huis meegegeven. De
opbrengst daarvan wordt gebruikt voor didactische
uitrusting die de leerlingen ten goede komt. In naam van
de school en de ouderraad een grote dankjewel aan
iedereen die deze lekkernijen heeft besteld.

Dikketruiendag
De allereerste editie van deze jaarlijks terugkerende
actiedag dateert van 2005.
Waar
de
klemtoon
in
de
beginjaren
van Dikketruiendag nog lag op het lager zetten van
de
verwarming,
kwamen
ondertussen
ook andere thema's aan bod:
sluipverbruik,
klimaatvluchtelingen,
CO2-arme
ontwerpen,
…
Vanaf 2022 gooit Dikketruiendag het opnieuw over
een andere boeg. De trui staat niet enkel symbool
voor warmtecompensatie, maar krijgt er een nieuwe
functie bij. Op de truien wordt uitgepakt met
klimaatacties om zo nog meer impact te krijgen.
Wist u dat Dikketruiendag ook navolging kreeg in het buitenland? Nederland
nam het concept in 2007 over met Warmetruiendag. Duitsland volgde enkele
jaren later met Dicker-Pulli-Tag en in Canada bereikte de National Sweater
Day van het WWF in 2010 al meer dan een miljoen mensen.
Om praktische reden vindt deze actie op onze school plaats op woensdag 16
februari 2022. De werkgroep Duro Duro start die dag met een dansje op de
speelplaats.
Wat doen wij in De Zessprong?
1. We zetten op school de verwarming lager en nodigen alle kinderen uit
om een dikkere trui aan te trekken.
2. Elke leerkracht geeft in de klas wat toelichting rond energie(besparing)
en het belang van warme kledij.
3. Onze ouderraad trakteert alle kinderen op verse zelfgemaakte
tomatensoep. Hierbij wordt ook rekening gehouden met kinderen die
allergieën hebben.
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Wat brengt uw kind mee op woensdag 16 februari?
Kleuters
→
een beker of een kom (liefst in plastiek) (met naam)
Lagere school →
een beker of een kom + soeplepel (met naam)

Een grote dankjewel aan al deze enthousiaste mama’s en papa’s die thuis
verse soep zullen maken en/of de 16de zullen helpen met de bedeling ervan.
Werkgroep verkeer (door juf Ann M)
In februari sluiten we onze fluo actie af. Er volgen nog 2
controles door onze verkeersambassadeurs en daarna
belonen we de klas met de meeste stickers met een fluo
beker.
Op woensdag 23 februari 2022 organiseren we nog een
heuse fluo-dag waarbij alle leerlingen zo fluo mogelijk naar
school mogen komen.
Mogen we ook een oproep doen om de afspraken van de schoolstraat verder
op te volgen? We zien helaas nog steeds heel wat mensen stoppen of
parkeren op de rotonde.
In maart plannen we een parkeeractie.

Jaarthema (door juf Liesbeth)
Januari en februari staan in het teken van Kagoe, de vogel die staat voor
opmerken en waarderen.
Dodoe wenste iedereen het beste voor het nieuwe jaar en las het verhaal
voor van Kagoe. Ook gaf Dodoe aan dat er voor gedichtendag een
speurtocht op school is en dat iedere klas zelf een gedicht kon indienen.
We sluiten het hoofdstuk rond Kagoe af met complimentendag. Deze valt op
1 maart 2022, maar de week daarvoor zullen wij er iets rond doen.

Veertigdagentijd
Woensdag
2
maart
2022
(tijdens
de
krokusvakantie) is het Aswoensdag. Deze dag
wordt gezien als het begin van de veertigdagentijd.
Aangezien het vakantie is, gaat heel wat van de
symboliek van deze dag en van de vastenperiode
verloren in het carnavalsgedruis. In de klas zal
aandacht besteed worden aan deze belangrijke
periode in het kerkelijk jaar.
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De school zamelt in
Lege batterijen en lege inktcartridges uit printers kunt u via
uw kind op school bezorgen. Nu en dan komt een firma
deze zaken ophalen. Voor onbeschadigde en originele
stukken ontvangt de school een kleine vergoeding. Zowel
het milieu als de school halen hier dus voordeel uit.

Stage

stageklas
K1A juf Delphine en juf Elke

Kleuter
contactdag
21/02

student
Duo 1EBAKO

K1B juf Eef

21/02

Duo 1EBAKO

K1C juf Ann en juf Evy

21/02

Duo 1EBAKO

K2A juf Gwenny en juf Elke

14/02

Juf Klaartje 2EBAKO

K2B/3B juf Martine

14/02

Juf Nicky 3EBAKO

K3A juf Annelies

14/02

Juf Hannah 3EBAKO

Lager
stageklas
contactdag
L3B juf Ann-Sophie en juf Karen 14/02 en 17/02
L5A juf Maaike en juf Ingeborg week van 07/02

student
Juf Emilie
Juf Laura

Pedagogisch project
Zorg
Elke leerling is anders en heeft een eigen tempo.
Dodoe toont je de individuele verschillen en
behoeftes en zorgt ervoor dat elke leerling zich goed
in zijn/ haar vel voelt. Samen met een sterk team
van leerkrachten, kinderen en ouders en het
zorgteam, zetten we de unieke eigenschappen en
talenten van iedereen in de kijker. Ben je klaar om
samen te leren en je volledig uit te leven.
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PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice (zoco)
Wat doen we op school bij schrijfmotorische problemen?
Het is belangrijk dat er snel ingegrepen wordt. Op kleuterleeftijd is het soms
al duidelijk zichtbaar dat een kleuter zwakker is dan zijn leeftijdsgenoten. Bij
verschillende activiteiten van fijnmotoriek (kleuren, tekenen) en grootmotoriek
(lopen, klauteren, gooien en vangen) kan men door gerichte observatie
achterstanden detecteren. Het gebeurt ook vaak dat de schrijfmotorische
problemen pas in de eerste graad van de lagere school aan het licht komen.
Observeren blijft een belangrijke tool om achterstanden te detecteren. Op
onze school werken wij vanuit volgende observaties:
dagelijkse observaties: tijdens hoekenwerk, zelfstandig werk, vrij spel, …
periodieke observaties: eerder doelgerichte observatie a.d.h.v.
vooropgestelde lesdoelen. We hebben 3 vastgestelde periodieke observaties
in onze kleuterschool: begin, midden en eind schooljaar.
gerichte observatie of screening: tijdens de LO-lessen, vrij spel, individuele
observaties door externen (logo, kine of CLB-medewerkers, zorgteam,…)
Hoe sneller een vermoeden van achterstand wordt bevestigd of ontkend, des
te sneller er ondersteuning, remediëring of therapie kan ingezet worden.
Wanneer verwijzen wij door voor onderzoek?
Dat is een vraag waar wij als team mee zitten. Wanneer moeten wij het kind
doorverwijzen of wanneer is het nodig dat we ons zorgen maken over de
(schrijf)motoriek van een leerling?
Als er een vermoeden bestaat van motorische achterstand of problemen met
coördinatie, fijnmotoriek, grootmotoriek of schrijfmotoriek bespreken we dit
eerst met de ouders. Daarna kunnen we, als ouders daarvoor instemmen,
advies inwinnen bij het CLB. Volgende vaststellingen zijn richtinggevend voor
verder onderzoek:
a) ondanks het advies en de verschillende aanpassingen die we voor het
kind inzetten werd er geen verbetering vastgesteld
b) de schrijfproblemen zijn niet op te lossen in de dagelijkse praktijk op
school en/of thuis
c) het kind ondervindt zelf last van zijn schrijfmotorische problemen
d) het kind is momenteel bezig met volledige foutieve gewoontes in te
slijpen
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e) het kind weigert te schrijven of probeert voortdurend het schrijven uit te
stellen
In deze gevallen adviseren wij schrijfmotorische therapie.
Schrijfmotorische therapie door wie?
Schrijfmotorische therapie wordt door een psychomotorische therapeut
gegeven. Dit is een fysiotherapeut of kinesitherapeut die speciaal is opgeleid
om met kinderen aan psychomotorische vaardigheden te werken. Sommigen
zijn tevens gespecialiseerd in schrijfmotorische diagnostiek en begeleiding.
Deze vorm van therapie gaat niet door op school maar in de praktijk van de
therapeut.
Mocht u zelf problemen ondervinden bij uw kind dan kan u daar altijd met de
klastitularis of met ons zorgteam over praten.
Fabrice Goemaere
Bron: Litière, M., Mijn kind leert schrijven, En hoe kan ik helpen? Gids voor ouders leerkrachten en
hulpverleners, Lannoo, Tielt, 2007

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

ma 7 maart

Instapdag nieuwe kleuters

di 8 maart

Medisch onderzoek voor eerste kleuters op school (hele dag)
L6 Oudercontact (adviesbespreking + BaSo-fiche) vanaf 16u30

woe 9 maart

L4 Bezoek bibliotheek Sint-Andries

do 10 maart

L1 Eersteklasconcert in Concertgebouw (voormiddag)

woe 16 maart

Actie verkeersambassadeurs
L3+L4 Badmintonactiviteit Koude Keuken (namiddag)

do 17 maart

Kangoeroewedstrijd

vr 18 maart

Kangoeroewedstrijd

ma 21 maart

Start selectieve oudercontacten

do 24 maart

Eerlijk ontbijt in alle klassen

vr 25 maart

Afscheidsmusical 6de leerjaar (UITGESTELD)

ma 28 maart

L3 Bezoek aan de kinderboerderij ‘kip en ei’ (hele dag)

di 29 maart

Medisch onderzoek voor eerste kleuters op school
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woe 30 maart

Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en hun ouders (09u00)
Paasviering

do 31 maart

Sportdag kleuterschool (Zedelgem)
L5 Musical Daens (UITGESTELD)

vr 01 april

L5A Infosessie dode hoek met vrachtwagen (voormiddag)
Voorleesactiviteit (vanaf 2KS-L6)

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 31 jan

- Poëzieweek
- 20:00 Online ouderraad

di 1 febr

- 6a Info over het secundair onderwijs door een medewerker
van het CLB (namiddag)
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Op basis van het aantal leerlingen op 1 februari wordt de
personeelsformatie van het volgende schooljaar bepaald
- Vierde maand van de fluomaandenactie
- 08:45 5a: Cursus Red een Leven door een
verpleegkundige (deel 2)
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 10:40 5b: Cursus Red een Leven door een
verpleegkundige (deel 2)

wo 2 febr

- Maria Lichtmis
- Vandaag worden de pannenkoeken met de kinderen
meegegeven
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do 3 febr

- 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 en b (organisatie meester Patrick en juf
Maaike)

vr 4 febr

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

ma 7 febr

- 13:30 6a en 6b: Bezoek aan OLVH

di 8 febr

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

do 10 febr

- 14:00 1ste en 2de leerjaar: Film 'Mijn moeder is een gorilla'
- 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 b (organisatie meester Patrick en juf Maaike)

vr 11 febr

- 6b Info over het secundair onderwijs door een medewerker
van het CLB (namiddag)
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

di 15 febr

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

wo 16 febr

- Dikketruiendag (officieel op 17/02) met gratis tomatensoep
voor kleuter en lager (aangeboden door de ouderraad)
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do 17 febr

- 10:00 K1a, K1b, K1c: Film 'Dropje'
- 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 b (organisatie meester Patrick en juf Maaike)

di 22 febr

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

wo 23 febr

- Fluodag voor kleuter en lager

do 24 febr

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

vr 25 febr

- 13:45 Carnavalstoet voor kleuter tot en met onderbouw
(vrije keuze deelname bovenbouw)

za 26 febr

- Krokusvakantie van 26 februari tot 6 maart

en als het zover is …

Team en directie van De Zessprong
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