Maart 2021
Een jaar later! In maart vorig jaar werden we in deze nieuwe, minder
gunstige, realiteit gedwongen. Hopelijk heeft elke ouder van zijn kind
vrijdag het waarderende kaartje ontvangen. Het schoolteam wil jullie
hiermee bedanken en er zijn waardering mee uitdrukken voor de wijze
waarop alle ouders het voorbije jaar samen met de school op een veilige
wijze school hebben willen maken. We kijken samen met jullie
reikhalzend uit naar meer openheid maar beseffen dat we daar enkel
geraken door ons bewust aan te sluiten bij de ‘volhouders’.
Het is echter al een goed teken dat ik mijn computerscherm moet
wegdraaien van het raam. De stralende lentezon verwacht immers dat
we opnieuw met haar intensiteit rekening gaan houden. Februari zonnig
mogen eindigen, heeft ons allen al zo veel deugd gedaan! De voorbije
weken hadden zowel dolle sneeuwpret en zalig zonnige dagen in pacht.
De kinderen hebben optimaal kunnen ravotten op de speelweide. Dat
kan je nergens beter dan op onze Buntse zandvlakte. Pieter Bruegel de
Oude had die Buntse taferelen zonder twijfel graag met olieverf op doek
gezet. We waanden ons echter wel gelukkig dat het even vakantie was
tijdens de dooi. ;-) De twee nieuwe klautertakken achterop de weide
biedt de kinderen zowel extra mogelijkheden om te bewegen aan als
een uitdaging voor de verbeeldingskracht. Kinderen gaan helemaal op in
hun spel en verbeelden zich dat ze woeste orkanen bedwingen en
draken verslaan terwijl ze al balancerend de stammen overwinnen. Het
is een voorrecht om als leerkracht van dit dagelijkse schouwspel op ons
speelveld te kunnen genieten. Fijn dat we die twee enorme takken van
onze treurwilg toch nog een positieve nieuwe functie konden geven.
Maar geen nood! In de herfst zijn we van plan om vier nieuwe bomen
aan te planten die weer een nieuw groener tijdperk zullen aanvatten.
Gebeurtenissen delen je leven in ‘tijdperken’ in. Ik nodig je uit om er zelf
één aan te maken. Start vandaag en kruid het met positieve gedachten.
‘Goede tijden’ vul je best met plezante vooruitzichten en fijn gezelschap.
Er is echter maar één krachtig woord dat je de garantie geeft dat je
woorden zoals ‘gunstig, voorspoedig, succesvol of zelfs fortuinlijk’ in je
leven zal kunnen gebruiken. En dat is ‘HOOP’!
Wees en blijf hoopvol!
Jan De Belder
Directeur

Belangrijke data in de kijker: 5 en 8 maart 2021 = vrijaf !
Op vrijdag 5 maart is de school gesloten voor de kinderen want dan
organiseren we een pedagogische studiedag. Op zo’n dag komen
normaal alleen de leerkrachten naar school om bijscholing te volgen.
Dat zal dit schooljaar, omwille van de coronamaatregelen, ook wat
anders verlopen. De leerkrachten volgen online bijscholing. Online
overleg is nu volledig ingeburgerd en dus aan de orde van de dag.
De opleiding wordt verzorgd door de begeleidingsdienst van het
Katholiek Onderwijs. De nascholing stelt ‘evaluatie binnen het nieuwe
leerplan ZILL’ in de kijker.
Op maandag 8 maart is de school gesloten
voor de kinderen want dan is het een
facultatieve verlofdag. Ook de leerkrachten
en toezichters hebben dan vrijaf.
Oudercontacten 1ste tot 5de leerjaar
We spreiden het oudercontact in de verschillende leerjaren over de
vierde en de vijfde week van de maand maart. Wij vinden het heel
belangrijk om ook in deze tijden in verbinding te staan met ouders. Ook
voor die leerlingen waar op het eerste zicht ‘niets te melden’ is, willen
we dat er toch een online oudercontact kan zijn tussen de klastitularis en
de ouders. Het oudercontact zal digitaal
verlopen. De leerkrachten verdelen een brief
met alle info. Bij oudercontacten is het
aangewezen dat beide ouders aanwezig zijn
bij het gesprek. Dit kan perfect online.
Gelieve het tijdstip dus eerst in overleg te
bepalen.

Heb je speelgoed in huis waar jouw kinderen niet meer
mee spelen?
Wij geven het graag een tweede leven in één van onze
kleuterklassen! Bezorg het aan een kleuterjuf!

Vastentijd is je iets laten ontzeggen.
Als ik nu eens wat minder geld uitgaf aan …. Als ik nu eens wat attenter omging
met …. Als ik nu wat meer tijd nam voor ….
Levenswijsheden uit landen van de derde wereld:
Uit Haïti:
Het is het hart dat geeft, de vingers stoppen je maar wat toe.
Uit Ethiopië : Wie geen tijd heeft voor de anderen, is armer dan een bedelaar.
Uit Nepal:
Men kan de tranen van wenenden niet drogen zonder
zijn handen nat te maken.
Uit India:
Als iemand op zijn eentje droomt, blijft het maar een droom.
Als velen samen dromen, wordt dit het begin van een nieuw leven.

Wat is een ‘Zorgoverleg’ en een ‘MDO’?
Wat is een zorgoverleg?
Het is een overleg zonder externen dat op regelmatig basis wordt
georganiseerd. Het gaat vooraf aan een MDO.
Een zorgoverleg is een regelmatig overlegmoment waarin de betrokken
leerkracht, de directeur en de zorgcoördinator de evolutie van elke
leerling overlopen. Indien nodig zal ook de zorgbegeleider van de
besproken leerling deelnemen. Er worden zorgmaatregelen vastgelegd
en sterk opgevolgd. Er worden vragen aan externen geformuleerd.
Wat is een MDO?
Het is een multidisciplinair overleg, afgekort het MDO.
Dit is een overlegmoment tussen het zorgteam van de school en de CLBcontactpersoon. Dit overleg wordt op regelmatige basis gehouden met
- de klastitularis,
- de directeur,
- de zorgcoördinator,
- de ankerpersoon van het CLB die toegewezen is aan onze school.
Er wordt handelingsgericht nagedacht over het leer- en
ontwikkelingsproces van uw kind.
Wat bespreken we in dit overleg?
• We bespreken een specifieke zorgvraag aan het CLB.
• We stellen een ondersteuningsvraag over een kind aan het CLB.
• We overlopen de huidige zorgwerking van leerlingen die al in
begeleiding zijn (op school of in het CLB).
• Afwezigheden van kinderen worden besproken.
We maken afspraken rond de medische opvolging.
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Zorgoverleg 5 en 6de lj.
Fietsen 1ste leerjaar.
Deze week zijn er online oudercontacten 6de leerjaar.
Zwembeurt paarse kleuters juf Eline/juf Kathleen. Veiligheidsraad
Nog geen zwemmen 1,2 en 3.
Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V.
de
Zorgoverleg 1ste en 2 lj.
L5L extra sport. Zorgoverleg 3de en 4de lj.
MDO 4-5-6
Pedagogische studiedag leerkrachten = vrije dag leerlingen!
Facultatieve verlofdag!
Zwembeurt paarse kleuters van juf Eline en juf Kathleen.
Misschien al zwemmen groep B van 1,2,3.
Extra sport L1S, L2S,
L3T, L4A. Online vergadering scholengemeenschap Noordkant.
Online personeelsvergadering Ks.
Zorgoverleg paarse kleuters.
L5E extra sport
Online personeelsvergadering Ls.
Zorgoverleg rode en groene kleuters
Dagelijks Bestuur KOBA vzw.
Fietsen 2de leerjaar.
Vergadering OCSG + CASS
Bij opening zwembad ook zwemmen voor 1, 2 en 3 groep A.
Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V. Laatste zwembeurt voor de paarse
kleuters van juf Eline en juf Kathleen.
MDO 1-2-3
L5L extra sport.

Zwemmen 4de lj..
Deze week en volgende week zijn er online
oudercontacten voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar.
Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne. Extra sport
L1S, L2S, L3T, L4A. Bij opening zwembad=zwemmen 1, 2, 3 groep B.
L5E extra sport
Wegens Corona een creatieve namiddag in de klasbubbel.
Fietsen 3de lj. Deze week zijn er online oudercontacten paarse
kleuters.
Digitale infoavond paarse kleuters i.v.m. schoolrijpheid.
Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne. Bij opening
zwembad ook zwemmen voor 1, 2 en 3 groep A.
MDO Kleuters.
Extra sport L1I, L2K, L3A, L4A.
Zorgoverleg KTM

