DECEMBER 2006

MEDEDELINGEN

Open klasdag kleuterschool 4 mei en 11 mei
Op woensdagmorgen 4 mei en 11 mei is er een
open klasdag in de kleuterklassen K1C, K2A,
K2B/K3B en K3A. Juf Ann, juf Gwenny, juf Ella, juf
Martine en juf Annelies heten de ouders van hun
kleuters om 10u30 welkom in de klas. Het bezoek
eindigt om 11u45.
Dwars door Brugge zondag 8 mei
Heel wat kinderen van de lagere school schreven zich
via de school in om mee te doen met de loopwedstrijd
‘Dwars door Brugge’ op zondagmorgen 8 mei 2022. Juf
Ruth loopt die zondag met de kinderen mee. Om 9u45
wordt de start aan de rotonde van het station gegeven.
Supporters
zijn
meer
dan
welkom!
We wensen onze enthousiaste lopers veel succes.
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Driedaagse stadsklassen 5de leerjaar
Van maandag 9 tot en met woensdag 11 mei gaan de
kinderen van het 5de leerjaar voor een driedaagse naar
Brussel in het kader van stadsklassen.
Stadsklassen (organisatie JES) is een meerdaags
programma voor kinderen van de 3de graad van het lager
onderwijs.
De leerlingen maken kennis met de klassieke bezienswaardigheden, maar ook
de minder bekende troeven van de stad komen aan bod.
Door zelf plaats te nemen in een zetel van het parlement krijgen leerlingen de
kans om te ervaren hoe democratische beslissingen tot stand komen in ons
land. Verder staan een stadsspel en een bezoek aan de VRT studio’s op het
programma. Kortom, een hele waaier aan interessante activiteiten.
De leerlingen overnachten in een jeugdhotel.
Juf Maaike, juf Ingeborg, juf Leen, meester Fabrice en juf Laura zullen de
kinderen tijdens deze driedaagse in onze hoofdstad Brussel begeleiden.

Schoolfeest van onze ouderraad op zaterdag 21 mei
Na lang wachten gaat op zaterdag 21 mei
vanaf 14u ons schoolfeest ‘Met de boer op
toer’ door.
De kinderen mogen zich aan heel wat
activiteiten in het thema verwachten. Er zijn
niet alleen springkastelen voorzien maar
ook een plezante spelenmarkt. Daarnaast
zal elke klas een kunstwerk gemaakt
hebben dat gelinkt is aan het thema
landbouw. Deze werken worden in de kleutergang tentoongesteld. U kunt die
zaterdag op deze creaties een bod doen 😊.
De ouderraad voorziet daarenboven een bar en allerlei lekkers (o.a. hotdogs,
braadworsten, ijsjes en taart). Het belooft een leuke dag te worden.
Er volgt nog een officiële uitnodiging.
Alvast onze oprechte dank aan de ouderraad voor de organisatie van dit
gebeuren.
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K1 OP SCHOOLREIS
Wie?

Wanneer?

Waarheen?

K1A (juf Delphine)

maandag 23 mei

Speeldorp De Jungle

K1B (juf Eef)

in Zwevezele

K1C (juf Ann)

Eerste communie
Op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei doen heel wat
kinderen van het 1ste leerjaar hun eerste communie in de
kerk van Sint-Baafs. We wensen de kinderen en hun familie
alvast een fijne dag.
Nieuwe fietsen (door juf Delphine V)
Met de subsidies die we van de stad kregen, kochten we
met onze werkgroep verkeer 4 nieuwe fietsen aan:
2 volwassen fietsen en 2 kinderfietsen die door het team
en de kinderen gebruikt kunnen worden.

Jaarthema: Dodoe en de geluksvogels (door juf Gwenny)
KAKETOE ‘Ik ben graag bij andere mensen’
Mensen die een goede band met anderen
hebben, zijn gelukkiger.
Tijdens de laatste 2 maanden van dit schooljaar
willen we stilstaan bij de betekenis van onze
vrienden in de klas en op onze school. In de
klas kunnen we praten over de soort vriend die
we willen zijn voor een ander en over het belang
van vrienden.
Op het einde van het schooljaar sluiten we ons
jaarthema af met een schoolspel voor alle
kinderen van onze basisschool.
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Vrije dagen
 woensdag 25 mei: Pedagogische studiedag leerkrachten
 donderdag 26 mei: O.L.H.-Hemelvaart
 vrijdag 27 mei: Brugdag
 maandag 6 juni: Pinkstermaandag

Stages
K2B/3B juf Martine
K3A juf Annelies

Kleuter
28/03 – 20/05
28/03 – 20/05

5A juf Maaike en juf Ingeborg
Zoco meester Fabrice

juf Nicky
juf Hannah

Lager
19/04 - 20/05

juf Laura

enkele dagen
19/04 – 10/06

juf Emily
juf Eliza

Uit ons pedagogisch project
Leren lukt niet altijd op 1, 2, 3 en heb je niet altijd meteen
onder de knie. Gelukkig helpt Dodoe je hierbij! Hij maakt
je wegwijs in onze werkvormen waardoor je
probleemoplossend leert denken en hij laat je volop
experimenteren, onderzoeken, overleggen, …
Stap voor stap krijg je de geleidelijke opbouw van concreet
handelen naar abstract denken en gaat er ook extra
aandacht naar leesplezier.
Je kan alles leren vanuit je eigen interesses. Met ons ICT geïntegreerd
onderwijs leert Dodoe je werken met de computer, iPad, Chromebook,
interactief bord, …
Via een stappenplan leren we zelfstandig aan het werk te gaan.
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OM NU AL TE NOTEREN IN UW AGENDA
di 1 juni

3de + 4de leerjaar: Schoolreis naar Bellewaerde (bus)
5de leerjaar: Schoolreis naar de Sint-Pietersplas

za 4 juni + zo 5 juni Vormselviering
ma 6 juni

Pinkstermaandag (vrije dag)

di 7 juni

6de leerjaar: Schoolreis naar de Sint-Pietersplas

zo 12 juni

Vaderdag

ma 13 juni

Klasfoto voor kleuter en lager

do 23 juni

Oudercontact kleuterschool (dag 1)

vr 24 juni

Afscheidsmusical zesde leerjaar om 19u30 in het
auditorium van het Sint-Lodewijkscollege

ma 27 juni

2KA+ 2KB/3KB + 3KA: Schoolreis De Sierk
Oudercontact kleuterschool (dag 2)
Oudercontact lagere school (dag 1)

di 28 juni

Oudercontact lagere school (dag 2)

wo 29 juni

18u00-20u00 Afscheidsreceptie voor ouders van
leerlingen uit het 6de leerjaar

do 30 juni

11u00: Sprong derde kleuter naar 1ste leerjaar
12u00: Begin zomervakantie voor alle leerlingen

vrijdag 25 juni

Afscheidsfeest voor de kinderen van het 6de leerjaar*

maandag 28 juni

Online oudercontact kleuter en lager dag 1

dinsdag 29 juni

Online oudercontact kleuter en lager dag 2
Laatste
schooldag
nieuwsbrief
ouders meivoor
2022 de leerlingen

* Het al dan niet doorgaan van sommige activiteiten hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.
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PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice, zorgcoördinator

Anderstalige nieuwkomers – vluchtelingen uit Oekraïne
Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen die
pas vanuit het buitenland naar België zijn
gekomen. Dat kunnen kinderen van
vluchtelingen zijn, maar ook kinderen uit een
gezin dat om een andere reden in België
komt wonen. Deze kinderen kennen nog
geen Nederlands, maar zijn wel leerplichtig.
Als wij als school 6 anderstalige
nieuwkomers kunnen inschrijven in één
schooljaar dan mogen wij een onthaalklas
inrichten. Bij minder inschrijvingen volgen de nieuwkomers les in de reguliere
(gewone) klas. Momenteel hebben wij 2 kinderen in de lagere school en 2
kinderen in de kleuterschool. Deze vier leerlingen volgen les in de gewone
klas.
Hoe pakken wij dit aan? Wat moeten de anderstalige nieuwkomers
leren?
Anderstalige nieuwkomers (verder afgekort als AN) moeten leren meedraaien
in de samenleving die de school vormt. We leren hen in eerste instantie 40
basiswoorden in het Nederlands met aandacht voor welbevinden. Dit noemen
we de Go4ty methode. AN moeten vertrouwd raken met praktische instructies
tijdens de les en ze moeten o.a. informatie uit teksten kunnen begrijpen,
selecteren en soms de structuur ervan vatten. Ze moeten in grote lijnen
begrijpen wat de leerkracht en medeleerlingen zeggen.
Na een paar maanden moeten ze kunnen antwoorden op vragen en kunnen
tonen wat ze hebben geleerd. Ze moeten ook zelf vragen kunnen stellen,
vertellen wat ze weten over een lesonderwerp, enzovoort. Dat is voor een
school maar vooral voor de klasleerkracht een uitdaging! Terzelfder tijd
moeten we ook leerwinst boeken met de andere leerlingen uit de klas.
We vertrekken altijd vanuit een krachtige leeromgeving want taal leren door
taal te gebruiken binnen een krachtige leeromgeving heeft voor álle leerlingen
een positief effect. Voor AN, die best zo snel mogelijk de schoolse
taalvaardigheid verwerven om aan te kunnen sluiten bij de lessen, is dit de
meest efficiënte manier om taal te leren.
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Ook wij als leerkracht hebben er voordeel bij, omdat differentiatie op die
manier minder nodig is. Zo kan iedereen op zijn niveau werken en wordt de
ondersteuning (door bijv. de zorg) voor een deel opgevangen door de andere
leerlingen. De leerlingen zijn gemotiveerder en ze blijven ook onthouden wat
ze geleerd hebben. Ze hebben immers zelf dingen opgezocht en werden
actief bij het leerproces betrokken. Omdat nieuwkomers aanvankelijk
helemaal geen Nederlands kennen, zal een krachtige leeromgeving echter
niet volstaan. Daarom bieden wij op school daarnaast nog een aparte aanpak
aan die evolueert naar gelang de Nederlandse taalvaardigheid van de AN
toeneemt.
Onze scholengemeenschap (basisscholen Sint-Lodewijkcollege) biedt ook de
mogelijkheid aan ouders van AN om 3 voormiddagen per week hun kinderen
les te laten meevolgen in het Oekraïens. In onze afdeling in de
Gistelsesteenweg wordt op maandag-, woensdag-, en vrijdagvoormiddag
door 3 Oekraïense leerkrachten (die ook in Brugge verblijven) les gegeven in
het Oekraïens met Oekraïense werkboeken en methodieken.
Wie meer informatie wenst rond het lesgeven aan anderstalige nieuwkomers
kan mailen naar: fabrice.goemaere@dezessprong.be

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.dezessprong.be’ onder de rubriek ‘KALENDER’.
di 3 mei

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 16:30 Naschools 'Start to Run' voor 5de en 6de leerjaar
(organisatie juf Ruth Rommel)

wo 4 mei

- 09:00 5a Bezoek aan de kinderboerderij 'Voortplanting van
de dieren'
- 09:00 Watergewenning 3de kleuter (groep 1)
- 10:30 Openklasdag voor ouders in de klassen van juf Ann,
juf Gwenny, juf Martine en juf Annelies

do 5 mei

- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
5de en 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)
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vr 6 mei

- 09:00 1a Bezoek aan de kinderboerderij 'Bijenspel'
- 09:00 5b Bezoek aan de kinderboerderij 'Voortplanting van
de dieren'
- 13:30 3de en 4de leerjaar: Toneel 'De grote reis van
Meneer Beer'
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

zo 8 mei

- Dwars door Brugge (organisatie juf Ruth en juf Maaike)
- Moederdag

ma 9 mei

- 5de leerjaar: Driedaagse stadsklassen in Brussel
- 09:00 3b Bezoek aan de bibliotheek van Sint-Andries

di 10 mei

- 5de leerjaar: Driedaagse stadsklassen in Brussel
- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 14:00 K2a-K2b/3b-K3a: Toneel akke akke tuut

wo 11 mei

- 5de leerjaar: Driedaagse stadsklassen in Brussel
- Woensdagnamiddagactiviteit 'Minihandbal' voor 1ste, 2de,
3de en 4de leerjaar (locatie: sporthal van Sask,
Fortuinstraat 29 Sint-Kruis (organisatie juf Maaike)
- 09:00 1b Bezoek aan de kinderboerderij 'Bijenspel'
- 09:00 Watergewenning 3de kleuter (groep 2)
- 10:30 Openklasdag voor ouders in de klassen van juf Ann,
juf Gwenny, juf Martine en juf Annelies

do 12 mei

- 14:00 6a Fietsexamen (VERO-route)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
5de en 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 13 mei

- 09:00 3a Bezoek aan de bibliotheek van Sint-Andries
- 10:25 6b Fietsexamen (VERO-route)
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

di 17 mei

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
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wo 18 mei

- Woensdagnamiddagactiviteit Tagrugby (Gulden Kamer,
Boogschutterslaan 13, Sint-Kruis) (organisatie meester
Patrick en juf Maaike)
- 09:00 Watergewenning 3de kleuter (groep 1)

do 19 mei

- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
5de en 6de leerjaar (organisatie juf Maaike)

vr 20 mei

- Atelierdag (3de kleuter tot 6de leerjaar)
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Els Dhondt)

za 21 mei

- Schoolfeest (organisatie ouderraad in samenwerking met
het schoolteam)

ma 23 mei

- Schoolreis K1a (juf Delphine), K1b (juf Eef) en K1c (juf
Ann) naar speeldorp De Jungle in Zwevezele (met de bus)

di 24 mei

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 13:00 5a en 5b 'Op Sleeptouw' (educatieve milieuboottocht
op het Boudewijnkanaal))

wo 25 mei

- Pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)

do 26 mei

- Hemelvaart (vrije dag)

vr 27 mei

- Vrije dag

za 28 mei

- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs

zo 29 mei

- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs

ma 30 mei

- 1a en 1b Bezoek aan het Kakelende Kippenmuseum in
Keiem (volle dag)
- 2a en 2b Bezoek aan de kinderboerderij 'Bijenspel en
boerderijwerk' (volle dag)
- Instapdag voor nieuwe peuters

di 31 mei

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