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‘t schoolbabbeltje

Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,
We naderen het einde van het jaar.
De dagen worden korter, het wordt kouder, … de winter is in
aantocht.
Dit jaareinde wordt anders dan andere jaren.
Het virus is nog niet verslaan.
Genegenheid, gezelligheid en feesten zal gebeuren in mineur.
Beperkte contacten, de avondklok, verlaten straten…
te weinig vrienden en familie om mee te praten.
Als we nog heel even elkaar mijden,
komen er beslist betere tijden.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een coronavrij nieuwjaar.
Carine Favoreel
Directeur
Kalender
van zaterdag, 19 december 2020 tot en met zondag, 3 januari 2021
maandag, 4 januari 2021
vrijdag, 15 januari 2021
week van 18 januari 2021
van zaterdag, 13 februari 2021 tot en met zondag, 21 februari 2021

wintervakantie
instap nieuwe peuters
rapport
digitaal oudercontact
krokusvakantie

Sinterklaas op digitaal bezoek

Op woensdag, 2 december bracht sinterklaas een digitaal bezoek
aan de jongste kinderen van de school.
De kinderen zagen de sint op het grote scherm.
Klas na klas sprak de sint de lieve kinderen toe.
Piet had vooraf snoep en boeken gebracht.
Sinterklaas kijkt er naar uit om volgend jaar, gewoon op school
fysiek aanwezig te zijn.

Rapport op vrijdag, 15 januari 2021 – digitaal oudercontact of oudercontact op afspraak
We zijn het schooljaar gestart met een uitgebreide herhaling van de
leerstof van het vorig schooljaar.
De herfstvakantie werd met een week verlengd, dus moest er leerstof
worden ingehaald.
Omdat we de kinderen alle kansen willen geven om de leerstof op een
rustige manier te verwerven, nemen we enkel de periodieke toetsen
af.
Het volgend rapport wordt op vrijdag, 15 januari meegegeven.
We organiseren in de week van 18 januari digitale oudercontacten en indien nodig worden ouders op
school uitgenodigd voor een gesprek.
U ontvangt bij het rapport op 15 januari een inschrijvingsformulier voor het oudercontact.

Pedagogische studiedag – vrijdag, 12 maart 2021
De pedagogische studiedag van vrijdag, 27 november is niet doorgegaan.
We hebben een nieuwe datum vastgelegd.
Indien de veiligheidsmaatregelen het dan toelaten, zal de pedagogische
studiedag doorgaan op vrijdag, 12 maart 2021.

Zeeklassen – van maandag, 3 mei tot en met vrijdag, 7 mei 2021

Cadeautip voor kerst en nieuwjaar

We durven nu al uitkijken naar de zeeklassen voor alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde
leerjaar.
Als de veiligheidsmaatregelen het toelaten, zullen de zeeklassen doorgaan.
We hebben geboekt en al een voorschot betaald.
Per kind betaalt u € 160. De rest wordt opgelegd door de vriendenkring van de school.
We vragen om in te schrijven, door een voorschot van € 60 te betalen ten laatste op vrijdag, 15
januari 2021.
In de maanden februari, maart en april kan u dan de rest van het bedrag betalen.
Het spreekt voor zich dat indien de zeeklassen door de pandemie toch niet zou kunnen doorgaan, u
het betaalde bedrag terug zal krijgen.

Waarom gaan we op zeeklassen?
Tijdens de zeeklassen leren we over het leven aan zee en samen leven.
De uitstappen, taken en educatieve opdrachten, die de kinderen te wachten staan, zijn bewust
uitgekozen en deze zijn leuk, leerrijk en sportief.

Hoe verwerken we dit project in de klas?
Vooraf?
Het thema ‘de zee’ wordt de week voor de zeeklassen opgestart in elke klas.
De leerkracht bereidt de groep voor op de milieueducatie aan zee.
Achteraf?
Het thema wordt verder afgewerkt.
De leerkracht verwijst naar de ervaringen van de kinderen, tijdens de zeeklassen.
Het thema wordt geëvalueerd.

Waar gaan we heen?
VZW Horizon
Kapellestraat 88
8450 Bredene

Het domein
Het domein is gelegen op wandelafstand van de duinen en het strand.
Via een tunnel onder de Koninklijke Baan gaan we naar de duinen en het strand.
Op het domein zelf is er veel ruimte om te spelen.
Het domein is 4ha groot, heeft een groene tuin, een speelkoer, een beach-volleybalterrein, een
basketbalterrein, … kortom genoeg plaats voor allerlei activiteiten en ontspanning.

Hoe reizen we naar Bredene? Hoe keren we terug?
Op maandagochtend vertrekken we op onze school om 9 uur met een reisbus naar Bredene.
De reisbus neemt ook de koffers van de kinderen mee.
We verzamelen op school om 8.15 uur.
Op vrijdag vertrekken we na het middagmaal vanuit Bredene met de reisbus naar Menen.
We voorzien een aankomst in Menen om 15 uur.

Onze kamer

Vooraf bepalen de juffen wie op welke kamer
slaapt.
De kamers zijn ruim, luchtig en verzorgd.
We beschikken in elke gang over individuele
douches.

Refter en keuken
Het ontbijt, de lunch, het avondeten en het dessert, … alles is lekker!
De refter is centraal gelegen, volledig open en dus gericht op een maximale interactie met de gasten.
Ook het buffet draagt bij tot de gezelligheid: van hieruit kan je toekijken hoe het keukenteam met
liefde en passie hun vak uitoefenen.
De chefkok tovert super lekkere kindvriendelijke maaltijden op het bord.
De maaltijden worden geserveerd aan het buffet door het personeel.
Er is keuze tussen gewone, vegetarische en halal maaltijden.

Tussendoortjes
In de voormiddag en in de namiddag krijgen onze kinderen ook een tussendoortje.
Ook de ijskar komt langs.

Alle juffen gaan mee op zeeklassen, jij toch ook?

