
 

 

Waregem, 24 oktober 2019 

Beste ouders, 

 

Welkom aan Amy, de opvangjuf. 

 

Professionalisering is heel belangrijk in een school! Blijven leren is een grote vereiste om 

leerkracht te mogen zijn. Vandaar dat onze juffen en meesters af en toe op nascholing gaan. 

De kinderen zullen dan onderwezen worden door een vervangende leerkracht of als het 

echt niet anders kan, verdeeld worden over verschillende klassen. Telkens zorgt de klasjuf of 

–meester voor werk op die bewuste dag. 

 

Het nieuwe jaarthema “De Klimaatbende” werd op vrijdag 25 oktober voorgesteld in alle 

klassen door de kinderen van het 6de leerjaar. Met een prachtig toneelstuk legden ze uit 

wat ze van alle kinderen verwachten. Elke klas krijgt maandelijks een uitdaging waarrond er 

gewerkt moet worden. Dit thema wordt ondersteund door de stad Waregem en Provincie 

West-Vlaanderen. 

 

De nieuwe leerlingenraad deed zijn intrede op maandag 14 oktober onder leiding van juf 

Mieke. De volgende kinderen zetelen erin: 

 

L1: Noor en Mattia 

L2: Alessia en Nand 

L3: Nelle en Victor 

L4: Elyes en Lieze 

L5: Hanan en Sem 

L6: Berfin en Malak. 

 

Op de agenda stonden: 

-aanvraag voor nieuwe speeltuigen (boomhut, nieuwe voetbaldoelen, trampoline, tennisnet) 

-er werden pluimen toegekend 

-vuilnisbakken kunnen beter 

-volgende vergadering 2 december 

 

”Rots en water” is een sociale vaardigheidstraining die bij ons gegeven wordt door juf 

Christa in het 2de en 3de leerjaar. Na nieuwjaar komt daar het 4de leerjaar bij.  

Als ouders kunnen jullie hiermee kennis maken op woensdag 6 november op onze school. 

De training gaat door van 19u tot ongeveer 20u30. Een gespecialiseerde trainer komt deze 

vorming geven. Het is heel belangrijk dat je als ouder de invulling kent van de begrippen rots 

en water om dit thuis eveneens toe te passen en te versterken. Meer info kunnen jullie 

vinden op volgende website: https://www.rotsenwater.nl/ 



 

 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk, een inschrijvingsstrook zit bij de nieuwsbrief. Deze moet 

op dinsdag 5 november ten laatste afgegeven worden. 

    
Tijdens de maand november zullen de kinderen van het lager “kindcontacten” hebben 

met hun juf of meester. Dit is een een-op-eengesprek waarin zowel kind als leerkracht 

bespreekt hoe ze elkaar ervaren, wat hun talenten en groeipunten zijn en hoe ze hieraan 

samen gaan werken. 

 

Kennen jullie nog mensen die willen inschrijven in onze school met een kind van het 

geboortejaar 2017, moedig ze aan om vlug in te schrijven! Er zijn nog maar 3 plaatsen, 

daarna is de klas volzet! 

Wat betreft geboortejaar 2018, hier horen jullie binnenkort meer over.  

 

Van maandag 18 november tot en met 24 november is het voorleesweek op onze school. 

Lezen is heel belangrijk voor een kind! Heel veel is gebaseerd op het lezen. Wie niet goed 

leest, vertrekt al met een achterstand. Lezen is een kwestie van oefenen en motiveren. 

Voorlezen is een techniek om kinderen aan te sporen tot lezen en dat is één van de taken 

van een ouder/ grootouder. Het is eveneens een uniek moment om aandacht te geven aan 

elkaar, dit op een rustige en positieve manier. Ongeveer 10 à 15 min. per dag kan al 

wonderen verrichten voor een kind. De volgende stap kan dan samenlezen zijn, om het 

lezen te oefenen. Doe dit voor het slapengaan en je kind zal veel rustiger inslapen. De band 

tussen ouder en kind zal alleen maar positief versterken.  

     



 

 

Belangrijke data  

 

5/11: zwemmen L2, L3 en L4 

6/11: 19u vorming voor ouders “rots en water” 

11/11: verlofdag, geen opvang 

12/11: zwemmen L2, L3 en L4 

15/11: 4 kinderen van L6 met directeur Ann naar De Meers  

18/11: spreuk gemaakt door 3de en 4de leerjaar, start voorleesweek (tot 24/11), 19u45 

oudergoepvergadering 

19/11: zwemmen L2, L3 en L4; L5 naar Technoboost 

20/11: de theaterkoffer in L1, in de namiddag “slag om de Treffer” met juf Anneleen en juf 

Christa 

21/11: werkwinkel in het lager 

25/11: 19u30 schoolraadvergadering 

26/11: zwemmen L2, L3 en L4 

29/11: K2 en K3 mooimakers, L5 en L6 aanplanting Schoondalbos 

2/12: leerlingenraad 

3/12: K2 en K3 naar De schakel, zwemmen L2, L3 en L4; L5 en L6 American Games te Deerlijk 

5/12: Sint op school 

9/12: L4, L5 en L6 acteurslezing, 19u45 oudergroepvergadering 

10/12: zwemmen L2, L3 en L4, oudercontact kleuter van 16u tot 20u 

12/12: werkwinkel lager,L5 Technopolis on tour 

13/12: spelletjesnamiddag in K2; K3-L1 integratie 

17/12: zwemmen L2,L3 en L4, oudercontact lager van 16u tot 20u 

18/12: wendag voor nieuwe peuters, netbaltornooi L5 en L6 met juf Kim en juf Julie 

20/12: forum om 14u30 

Kerstvakantie van zaterdag 21/12 tot en met zondag 5 januari. 

7/1: zwemmen L1 

 

 

met vriendelijke groeten, 

directeur Ann 

 

     


