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Infobrief april 2018
1.

schoolfeest 2018

Noteer alvast 27 mei 2018 in jullie agenda !

Programma:
14u30

Start …optredens…muziek!

15u30 STEM expo, kinderanimatie,
springkastelen, viskraam, grime…
16u00

Workshops

17u tot 20u BBQ

2.

Technologie op school

DATA/NETWERK
Zoals ons jaarthema reeds doet vermoeden hechten wij heel veel belang aan STEM. Met STEM (Sience
Technologie Enginering and Mathematics ) op school willen wij onze leerlingen sterk maken in het omgaan met
moderne technologie en het werken met computers. We willen hen klaarstomen om een belangrijke rol te
kunnen spelen in de snel evoluerende technologische toekomst. Om de hedendaagse trends en evoluties te
kunnen volgen blijft onze school en scholengroep daarom investeren in technologie. Om heel veel data te
kunnen verwerken is een optimale en snelle data/netwerkbekabeling essentieel. Daarom zijn de werkmannen
van SGR 19 bij ons op school heel druk in de weer met het aanbrengen van nieuwe UTP-netwerkkabels naar de
verschillende gebouwen en klassen op ons schoolterrein. Het voorzien van deze supersnelle datakabels zorgt
immers voor een goed werkende internetverbinding en op termijn ook voor een vlotte telefoonverbinding over
het internet (VOIP)!

3.

schoolfoto’s

Sta ons toe u de online bestelsite van onze schoolfotograaf nog eens
warm aan te bevelen:
www.vdeonline.com
… en mogen wij u vriendelijk - vrijblijvend uiteraard - verzoeken nog
voor 07/04/2018 uw bestelling van deze prachtige foto’s – een
waardevolle herinnering - te plaatsen?

4.

Er zitten dieren in de rekenkast !

Al van jongs af aan zijn kleuters bezig met tellen, meten en vergelijken.
Sommige aspecten, zoals de telrij opzeggen, leren ze via liedjes en versjes.
Ze komen spontaan vertellen hoeveel auto's ze gezien hebben, hoeveel kindjes er in de zandbak
spelen,...
Maar er zijn ook een aantal voorbereidende rekenvaardigheden die ze niet zomaar verwerven.
Het is heel belangrijk dat kleuters op regelmatige basis en gedurende een korte tijdspanne deze
vaardigheden inoefenen.
Daarvoor ontwikkelden wij de rekenkast.

De rekenkast bestaat uit een aantal dieren die goed zijn in één specifieke rekenvaardigheid.
Het konijn kan goed tellen en is gek op cijfers, de haai is lang en kan heel goed meten, de boom is
stevig en in evenwicht en hij is dol op wegen, de schildpad leert ons alles over de tijd, de jager vindt
makkelijk zijn weg terug in het bos en de panda leert ons alles over sorteren en is dol op kleuren.
Na de paasvakantie gaan we in elke leergroep aan de slag met al deze dieren. Ze leren ons elke dag
iets nieuws en zo doorlopen we alle voorbereidende rekenvaardigheden die we nodig hebben om in
de lagere school goed tot 'rekenen' te komen.
Kleuterteam LP Boon

5.

Daar is onze leerlingenraad…
…met goede raad  !

6.

Kleuterboemeldag 17 april

De kleuters van de 3e kleuterklas trekken naar de sporthal van Nieuwerkerken voor de
sportieve ‘Kleuterboemeldag’. Avonturentocht, spelenmarkt, springkasteel, dans en een
verkeerspark: plezier verzekerd voor onze oudste kleuters!

7.

16-20 april: GWP L6

Op maandag 16 april vertrekken de leerlingen van L6 naar Westende. Zij verblijven er 5 dagen in
vakantiehuis Duindal.
Dit gezellige vakantiehuis is gelegen op slechts 200 meter van het strand.
De zee ligt dus letterlijk aan hun voeten!
Onder andere deze activiteiten staan op de planning:







Een garnaalvisser aan het werk zien
Bezoek aan het visserijmuseum
Ritje met de go karts
Atlantikwall: wandelling langs loopgrachten en bunkers
Geocaching: zoektocht op basis van GPS-coördinaten
Koken

8.

25-27 april: GWP L4

Van woensdag 25 t.e.m. vrijdag 27 april ruilen de kinderen van L4 hun klas voor jeugdherberg
De Fiertel in Ronse.
Jeugdherberg De Fiertel ligt in een prachtige groene omgeving, aan de voet van de
Kanarieberg en het Muziekbos.
Onder andere deze activiteiten staan op de planning:




9.

Geschiedenisstadswandeling in het centrum van Ronse
Een bezoek aan het MUST (textielmuseum) met atelier “weefmatjes maken”
Dagje “expeditie Robinson”: competitie, samenwerking en plezier gaan bij deze activiteit
hand in hand.

Grote Truffelverkoop !

Naar jaarlijkse traditie organiseerde onze vriendenkring een verkoopactie die volledig ten
goede komt aan de leerlingen binnen onze school. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om
heerlijke truffels te verkopen en het was een groot succes! Er werden in totaal 620 doosjes
truffels verkocht! Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie massale steun!

10. Woensdag fruitdag !

We vinden het fantastisch dat bijna alle kleuters en leerlingen van de lagere school regelmatig een
stukje fruit meebrengen. Toch willen we nogmaals een warme oproep doen om zeker op woensdag
een stuk fruit mee te geven met uw zoon / dochter. Alvast bedankt!

Activiteitenkalender april 2018
1-15 april ’18

Paasvakantie

16 april ’18

Start GWP L6: vertrek om 8u40

18 april ’18

SVS namiddagactiviteit Dans (Ninove)

19 april ’18

Kleuterboemeldag K3 te Nieuwerkerken vertrek om 9u15
(voormiddag)

20 april ’18

Zwemmen L4 + L6 terug van GWP aankomst 15u20

24 april ’18

Veldloop voor alle klassen van het lager

25 april ’18

Vertrek GWP L4 naar Ronse vertrek om 8u45

26 april ’18

K1 naar het CLB: vertrek om 9u

27 april ’18

L4 terug van GWP: aankomst voorzien om 17u

30 april ’18

Facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL.

