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AGENDA   

 
VANAVOND !!!! PLAYBACKSHOW !!! 
 Ma. 29/01/2018 : Zwemmen voor 1ste  – 2de en 3de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
     Onthaalmiddag voor de nieuwe kleuters 
 Di. 30/01/2018 : 3KB gaat zwemmen – Juf Mieke H (VM) en meester Dieter (NM) op vorming 
 Woe. 31/01/2018 : FRUITDAG – Dag van de directeur – Juf Leen, Joke, Zjee en Brigitte (admin) op vorming 
 Do. 01/02/2018 : Auteursbezoek in het 6de leerjaar – Overnachting op school door 3KA+B - Gedichtendag 
 Vr. 02/02/2018 : Vriendjesdag/BMF-day - Bezoek aan St. Claracollege door het 6de leerjaar 
 

  VAARWEL MAGDA     

 
Op donderdag 25/01/2018 is Magda van ’t busje, na een moedig gedragen ziekte, overleden.  
Onze gedachten gaan uit naar Frans en de familie.  Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.  
 
Deze ochtend hebben de leerkrachten in de klassen stil gestaan bij het overlijden van Magda. Via een 
gebedje en het aansteken van een kaarsje zijn we dankbaar voor alles wat Magda voor onze school 
heeft gedaan.  
Als school willen wij de kinderen en ouders de mogelijkheid bieden om iets persoonlijks aan Frans te 
schrijven, een tekening te geven,…  
Daarom ligt er in de hal van de school te Dorp 2 een rouwregister.  U kunt hierin vrijblijvend iets  persoonlijks komen 
schrijven of een tekening( op een A4 blad) stoppen van uw kind.  Wij bezorgen dit dan later aan Frans als een mooi geheel.  
 

PLAYBACKSHOW  

 
Vanavond gaat het gebeuren ! De enige echte playbackshow van De Negensprong!  
De zaal gaat open om 18.30u – de show begint om 19.00u.  Helpers graag aanwezig vanaf 18.30u. 
Een gezellig familie-evenement georganiseerd door  de ouderraad voor jong en oud. Iedereen welkom !  
Tot vanavond  

 
FEEDBACK RAPPORTEN LAGERE SCHOOL  

 
Vorige week werden de rapporten van de kinderen lagere school bezorgd. Hopelijk heeft u de tijd genomen om dit 
document te bekijken en te bespreken met uw kind. Als leerkracht proberen we heel wat bijkomende informatie te 
vermelden op het rapport, zodat u en uw kind een goed zicht heeft op de ontwikkeling van uw kind. Onderaan het rapport 
is er ook de mogelijkheid om een (kort) evaluatiewoordje te noteren. Dat kan feedback zijn naar de leerkracht toe, maar 
uiteraard ook een bemoedigend woordje naar uw kind toe. Als leerkrachten hechten we hier toch veel belang aan. Daarom 
vragen we alle ouders om toch even de tijd te nemen voor een (kort) woordje/evaluatie. Niet enkel de leerkracht maar ook 
uw kind zal dit fijn vinden. 
 

JUF MIEKE 

 
Juf Mieke Dries was de voorbije 2 weken afwezig na een pijnlijke val op haar achterhoofd tijdens het schaatsen. 
Ondertussen is gebleken dat ze nog niet voldoende hersteld is. Daarom zal ze ook de volgende 2 weken nog afwezig zijn. 
Juf Mieke werd vanaf woensdag jl. vervangen door juf Dorothy. Zij is echter ondertussen ook ziek en mag ook de volgende 
2 weken niet werken. Dus moeten we opnieuw op zoek naar een vervanger. Vanaf het moment dat we een vervanger 
gevonden hebben, brengen we de ouders uit klas 2a opnieuw op de hoogte. 

 
 
 



AFWEZIGHEID LEERKRACHTEN WEGENS  VORMING 
Dinsdag: Juf Mieke (VM) en meester Dieter (NM) gaan het nieuwe leerplan ZILL verder verkennen. Juf Erna vervangt. 
Woensdag: Brigitte, Juf Joke, Juf Zjee en Juf Leen schaven hun EHBO-kennis bij.  Juf Gerd zal Juf Leen vervangen. 
 

FISCALE ATTESTEN 

Er werden fiscale attesten uitgedeeld.  Deze attesten moet u goed bewaren om bij uw volgende belastingsaangifte te doen.  
Hierop staan de kosten voor de middagopvang en/of naschoolse opvang.  
 

GEZONDHEIDSWEEK 
De voorbije week stond in teken van gezondheid, hygiëne en gezonde voeding. De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek 
hebben geen geheimen meer voor onze kinderen. De lessen en activiteiten stonden allemaal in teken van het thema. Het 
was wederom een leerrijke week, met veel weetjes rond gezondheid en voeding. Beweging kreeg ook de nodige aandacht 
en dagelijks liepen de kinderen van de lagere school verschillende rondjes rond de speelplaats. Ook het drinken van enkel 
melk en water bleek geen onoverkomelijk probleem te zijn voor vele kinderen. Zelfs de dokter kwam langs … om Jules, de 
klaspop uit 1kb te genezen. Gelukkig voelt hij zich nu al veel beter. Ook fijn om via onze plaatselijke tandarts leuke 
materialen te ontvangen.  
Volgende week gaan de kinderen van de 3de kleuterklas nog door met het thema. Met op donderdag en vrijdag de 
apotheose met de overnachting op school. Spannend uiteraard, maar vooral zéééér leuk ! 
 

MAANDTHEMA SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Tijdens de maand februari zullen we de tijdens de activiteiten/lessen sociale vaardigheden de nodige 
aandacht schenken aan pesten. Samen met de start van de Vlaamse week kies kleur tegen pesten 
houden wij op vrijdag 2-02 onze vriendjesdag of BMF-day (Be My Friend). Deze dag zal er extra 
aandacht geschonken worden aan het thema “pesten”. De kinderen zullen gevraagd worden om het 
“ManiPest” te ondertekenen en zo akkoord te gaan met de 4 bijhorende afspraken (zie onder). We 
maken dit zichtbaar met 4 stippen op onze handen. 
- ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. 
- ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt 
- ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 
- ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt 
 

WIJ SPAREN 

3Ka+ 3KB sparen lege cd doosjes.  U mag deze bezorgen aan juf Lotte of juf Mia.  
1A+ 1B sparen lege eierdozen.  U mag deze bezorgen aan juf Diane of juf Tinne. 
 

GEDICHTENDAG 

Met een week vertraging (wegens de gezondheidsweek) houden wij op donderdag 1-02 onze gedichtendag. Een dag in het 
teken van poëzie … Dat doen we o.m. via een gedichtenwandeling. 
 

LEREN PROGRAMMEREN 
CodeFever vzw, een STEM-academie, organiseert programmeerlessen voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar.  
Programmeren is dé basisvaardigheid van de toekomst en wordt ook wel het nieuwe lezen en schrijven genoemd. CodeFever 
heeft een eigen lesmethode ontwikkeld die kinderen leert computationeel denken.  
Kinderen leren de belangrijkste basisinzichten van het programmeren (iteraties, conditionele logica, methodes, …) en krijgen 
het spelenderwijs onder de knie. Kinderen krijgen toegang tot een online leerplatform, en krijgen na iedere les vrijblijvend 
extra oefeningen voor thuis. Per semester wordt een lesreeks van 10 lessen gegeven.  
Meer info via info@codefever.be  of telefonisch (09 336 10 73). https://www.facebook.com/CodeFever.be/. 
 

QUIZ OUDERRAAD ZATERDAG 17 MAART 2018 !  
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