MAART 2016

1. Agenda
- di 1/3

- do 3/3
- vr 4/3
- za 5/3
- ma 7/3
- di 8/3
- wo 9/3
- do 10/3
- vr 11/3
- ma 14/3
- di 15/3
- do 17/3
- vr 18/3
- di 22/3
- wo 23/3
- do 24/3
- vr 25/3
-

za 26/3
zo 27/3
ma 28/3
zo 10/4
ma 11/4

Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)/
Workshop klei 1A Het Heem /
Techklas 6A Group Ghys Paal (13:00uur)/
Vertrek driedaagse directies
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)
KOFFIESTOP (14:45-15:45 uur) /
Einde driedaagse directies
Start jeugdboekenweek ‘steden, dorpen en landen’
START INSCHRIJVINGEN t.e.m. 25/3/16
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)
Weg van de stad-jeugdboekenweek in de bib 2AB/
Demolessen SFC voor leerlingen 6A
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00uur)/
Schoolraad (20:15 uur)
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – GEEN SCHOOL !!!
Infovergadering driedaagse 6A(19:30 uur)
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)/
Oudervergadering Eerste Communie (19:30 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)
RAPPORT in het lager onderwijs
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)/
Natuurbeheer 6A samen met Natuurpunt
Buitenspeeldag
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)/
Witte Donderdag
Goede Vrijdag/
Start Paasvakantie (15:15 uur)
Stille Zaterdag
Pasen
Paasmaandag
Einde van de Paasvakantie
Start derde trimester-instapdatum peuters/
driedaagse 6A

2. Zwemlessen
4AB: 1/3, 15/3
5AB: 8/3, 22/3

3.
Het lente-ontbijt van de school in Sint-Baaf op 28 februari werd een
groot succes. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun en een
speciale dank aan alle ouders van de oudervereniging en de leerkrachten
voor hun inzet! Met de opbrengst van het ontbijt zullen de speelplaatsen
opgefrist worden.
Verder staan ook nog het schoolfeest op de speelplaats van de school op
zaterdag 4 juni 2016 op het programma. Hartelijk welkom!
Onze klereninzamelactie loopt nog steeds!
1-5/02: HEMDEN
15-19/02: BROEKEN
22-26/02: ROKKEN
29/02-4/03: ALLES UIT JEANS
7-11/03: T-SHIRTS
14-18/03: WITTE LAKENS (of effen kleur)
21-25/03: SPORTKLEDIJ
11-15/04: KOUSENBROEKEN
18-22/04: KLEREN DIE JE TOCH GRAAG KWIJT WILT

4. Veertigdagentijd
Broederlijk Delen Campagne 2016: ‘Met een leven speel je niet!
In 2016 trekken we voor de jaarlijkse campagne naar Colombia om
aandacht te vragen voor de situatie van de boeren en de
plattelandsbewoners.
De campagne laat ons kennis maken met Celia, Deyanira en Fanny, 3 sterke
vrouwen uit het Zuidwesten van Colombia. Hun dorpsgemeenschappen leven
met de voortdurende dreiging om hun leefgebied te verliezen. Voor deze
families is hun grond hun leven. Het is hun cultuur en hun identiteit. Op
de grond van hun voorouders wonen ze en werken ze voor de toekomst van
hun kinderen. Die toekomst staat nu op het spel. Dat is onrechtvaardig.
Celia, Deyanira en Fanny steken vandaag hun nek uit om de rechten van de
gemeenschappen te verdedigen. Broederlijk Delen wil hen hierin steunen:
met onze hulp kunnen de Colombiaanse boeren zelf
de touwtjes in handen nemen en kunnen hun stemmen
ook luider klinken.
Meer info op www.broederlijkdelen.be

In de klassen van de lagere school wordt 5 weken lang in de klas rond dit
project gewerkt met een film, verhaaltjes en een themalied.
De vastentijd wordt afgesloten met de Goede Week.
5. Leerlingenaantal
Op 1 februari 2016 telden we 129 kinderen in de kleuterschool en 213
leerlingen in de lagere school in Eversel. De Springplank telt dus 342
kinderen. Bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen in onze school!
6. Boekenhoekje-Kapitein Kees
Kees, die een bootje met elektrische motor heeft, maakt een
boottochtje met zijn cavia Hector en Bas, de hond van de buren.
Hij vaart de grote rivier over en ontmoet in de polders een
meisje met schitterend haar en een oude verwarde dame over
wie hij zich ontfermt. Het wordt al laat en Kees beseft niet dat
ondertussen iedereen op zoek is naar hem en de oude dame. Met Kapitein
Kees schreef Anke Kranendonk een heel inleefbaar verhaal met allerlei
belevenissen. In rake bewoordingen typeert ze Kees en beschrijft op een
gevoelige en vermakelijke manier zijn kinderlijke logica. Annemarie van
Haeringen maakte bij dit boek voor achtplussers sobere, treffende
illustraties. (Lemniscaat, 13,95euro)(Uit De Bond)
7. Verliefd zijn
Ik voel vlinders in mijn buik, daarom kijk ik in een diepe kruik.
Ik zie overal mooie vlindertjes, misschien komen er straks wel kindertjes.
Nu moeten de vogeltjes mooie liedjes fluiten want ik begin al mijn lippen
te tuiten.
We lopen samen op het strand en geven elkaar een echte liefdeshand.
Nu omhelzen we elkaar want we worden een echt paar.
Maar nu is het tijd om onder te wol te kruipen en
zachtjes onze ogen te sluiten.
Sien
8. Vergeet uw schooltoelage niet!
Wilt u een school- of studietoelage aanvragen voor uw zoon of
dochter dan heeft u daarvoor nog de tijd tot 1 juni 2016. Maar
hoe vlugger u de aanvraag doet, hoe sneller de toelage uitbetaald
kan worden. De toelage varieert tussen 93,21 voor kleuters en
104,86 en 157,29 euro voor kinderen van een basisschool.

Als u een toelage ontvangt, profiteert de school ook mee want voor elk
kind met een toelage ontvangt de school extra middelen!
Daarom nogmaals een oproep om een aanvraag in te dienen ook al heeft u
een vermoeden dat u geen recht heeft op een toelage. U weet het pas
zeker als u een antwoord heeft gekregen op uw aanvraag.
Digitale aanvragen via: www.studietoelagen.be. U kan ook
aanvraagformulieren verkrijgen op het secretariaat van de school!
9. KOM IK OP TIJD
Ik stel vast dat er nog steeds verschillende kinderen ’s morgens te laat op
school zijn. Het is niet leuk voor de kinderen als ze te laat in de klas
komen en de juf/meester en de andere kinderen worden gestoord. Ook
een oproep om de kleutertjes op tijd te brengen zodat de juffen met alle
kleuters samen in de klas de dag kunnen beginnen. Alvast bedankt voor
jullie medewerking.
Onze kleuters en leerlingen aan het woord:

Op 20 november 2015 gingen de kleuters van de Winnie klas luisteren naar een verhaal
in de bib.
Daar kreeg Juf Anja 5 prentenboeken mee om in de klas te vertellen. Van de kleuters
werd verwacht dat ze een eekhoorn versierden en dat we even gingen rijmen. Onze
eekhoorn kan je in de bib zien ophangen. Het waren 5 leuke prentenboeken

ALLE DIEREN BLOOT,
OEIJOEI, DAT KAN NIET SAPPERLOOT!
ZIEK WAS BEER,
DE MUIS KWAM ELKE KEER.
GIRAF MAAKTE BEER BLIJ,
HIJ KREEG KLEREN VAN DE SINT ERBIJ.
VARKENTJE GING WEG VAN HUIS,
VERGEET ME NIET, ZEI DE MUIS.
TAPPETAPPETAP,
PAS OP! DE POES DOET HAP!
(K2B)

Gedichtjes 6A : ‘Anders zijn’
Waarom mag ik geen voetbal spelen?
Omdat je een meisje bent!
En dan…
Dat wil niet zeggen dat ik het niet kan!
Ik wil niet op ballet
Daar is geen pret!
Mag ik dan die bouwdoos?
Nu word ik echt boos!!
Waarom mag ik mezelf niet zijn?
Voetballen, dat is fijn!

Kato

Hoe zou het zijn als je een jongen was
en je houdt van meisjesdingen??
Of dat je een meisje was
dan zou je de hele dag door zingen!
Kijk maar eens naar Jan,
hij denkt dat hij ballet kan!
Of naar Marijke,
Zij wil op een jongen lijken.
Die dag toen Jan naar school kwam
met een strikje in dezelfde kleur als
ham.
En Marijke kwam met een pet,
die Jan ooit had opgezet.
Toen bedachten ze allebei,
Ik ben als mezelf heel blij!!!!
Nisa

Ik ben een jongen Sam
Ik ben een mega K3 fan!
Ik wil oh zo graag een K3 kleedje of
een cd’tje.
Maar mama zegt dat het niet bij me
past.
Er hoort geen kleedje in een
jongenskast!
Mama begrijpt me niet….
Ik zal zelf wel weten wat bij me past.
Ik ben alleszins géén stoere gast
En ik weet best wat bij me past!!!
Antje

Jos is ros
en houdt van lipgloss
Hij doet niet aan motorcross
Want dan is hij de klos in het bos
Jos is ook bang voor een vos
Terwijl iedereen zegt:
Laat het los,
Jos
Warre

