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AGENDA    
 

 Ma. 15/01/2018 : Zwemmen voor 1ste – 2de en 3de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! – bezoek st Jorisgilde 
     Juf Martine (voormiddag) en juf Ann (namiddag) afwezig owv vorming 
 Di. 16/01/2018 : 3KB gaat zwemmen – bezoek expo in bib Ravels 1ste lj (vm) 
 Woe. 17/01/2018 : FRUITDAG – bezoek expo bib Ravels 3KS – juf Tinne afwezig owv vorming 
 Do. 18/01/2018 : MEGAspelenpaleis voor 2de lj - IPOC typles  
 Vr. 19/01/2018 : Juf Mieke (6A) (voormiddag) en  
      meester Dieter (namiddag) afwezig owv vorming 
 

WOORDJE VAN HET SCHOOLBESTUUR KOBArT 

 
Beste ouders  
 
Eind september 2017 werden jullie uitgenodigd om een enquête in te vullen, waarbij we wilden nagaan wat jullie 
verwachten van de school waarin je zoon of dochter is ingeschreven. Deze bevraging ging uit van KOBArT, de 
organisatie/schoolbestuur waar je school deel van uitmaakt. 
  

Niet minder dan 1313 ouders en leerlingen namen de tijd om de enquête in te vullen en de resultaten zijn 
duidelijk. De volgende vier pijlers prijken bovenaan op jullie prioriteitenlijstje: betrokkenheid, acceptatie, groei en 
‘samenen’. 
  

Waarvoor staan deze vier pijlers? 

Betrokkenheid: School maken doen de directeur en zijn personeelsteam niet alleen. We nemen ook jou, 
leerling/ouder,  graag mee in ons verhaal. We luisteren naar je, betrekken je en laten je meeschrijven aan het 
verhaal van je klas, je school, je team, kortom KOBArT. 
Acceptatie: Een omgeving voelt warm en veilig aan als je er mag zijn wie je bent. Zo’n omgeving willen we als 
KOBArT-school ook zijn: een plaats waar je in het samenzijn toch ook lekker jezelf kan zijn. 
Groei: Groei is meer dan elke dag wat meer leerstof erin lepelen. Groei betekent de beste persoon worden die in 
jou zit en daar helpen we je graag bij. We coachen en begeleiden je, bieden je kansen en uitdagingen en helpen je 
als het wat moeilijker gaat. 
Samenen: In een school leven we samen. We laten je deel uitmaken van een groep, een gemeenschap en laten je 
ervaren dat samen zoveel fijner is dan alleen. 
  

Bovenaan zie je ons KOBArT-logo: de puzzelstukken symboliseren de vier waarden die we de komende jaren 
samen met alle ouders, leerlingen, personeelsleden en bestuurders willen realiseren. Je zal puzzelstukken 
voortaan veel vaker in onze communicatie zien opduiken en nu weet je dat we daarmee verwijzen naar de vier 
pijlers waarop het gebaseerd is. 
  

Veel dank aan wie de enquête heeft ingevuld. 
 
 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Tijdens de maand januari staan de (tafel)manieren in de focus bij het leergebied sociale vaardigheden. Zowel in 
de kleuterschool als lagere school zal doorheen de lessen en activiteiten aandacht hieraan besteed worden. Met 
de “Gezondheidsweek” (22-26 januari) voor de deur hebben we dan ook een ideaal aanknopingspunt. 
 



VORMINGEN VOOR LEERKRACHTEN 
Enkele leerkrachten zijn volgende week een halve dag afwezig o.w.v. een vorming. Zij gaan zich verder verdiepen in het 
nieuwe leerplan ZILL (=Zin in Leren, zin in Leven). Er is vervangende leerkracht voorzien. 
 

EXPO BIB RAVELS 

De 3de kleuterklassen en het 1ste leerjaar brengen volgende week een bezoek aan de bib van Ravels. Zij maken kennis met 
het werk van illustrator Rosemarie De Vos. De schoolbus brengt hen naar de bib. 
 

PLAYBACKSHOW op 26 JANUARI 
De inschrijvingen zijn begonnen ! Je kan je ENKEL via mail inschrijven.  De verantwoordelijken van de playbackshow kunnen 
nog HELPERS gebruiken.  Interesse? Ook graag via mail aub.  De verantwoordelijken zijn : 
sabine_van_raak@skynet.be of Jooskatrien@telenet.be  
 

HEBT U INTERESSE??? 
De verantwoordelijken voor Carnaval op onze school zijn nog op zoek naar wat extra hulp bij het opbouwen/klaarzetten/…  
Zowel bij het kleutercarnaval als bij de lagere school kunnen zijn nog mensen gebruiken die : de zaal mee willen 
klaarzetten/versieren, drankjes mee willen serveren, mee willen feesten,… 
Iets voor jou? Neem dan contact op met jolanda_wijn@hotmail.com . Dank je wel !  
 

SCHAAKLIEFHEBBER GEZOCHT 

De school is op zoek naar een volwassen schaakliefhebber die een groep kinderen tijdens de middagpauze wil begeleiden 
bij het (leren) schaken. We willen in de 2de semester hier werk van maken. We denken daarbij aan één middag in de week 
en dit 10 weken lang. Interesse? Neem contact op met de directie via info@denegensprong.be  of via 014655657 

 

QUIZ OUDERRAAD ZATERDAG 17 MAART 2018 !  
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