
 

 

Waregem, 7 december  2018 

Beste ouders, 

 

In het 2de leerjaar zijn we gestart met “rots en water”. Dit is een sociale competentie 

training. Deze training maakt een verbinding tussen het hoofd waar je verstand zit, en het 

hart waar jij je gevoel ervaart. Hoofd en hart, lichaam en geest worden verbonden, en 

daarmee worden de fundamenten gelegd om een werkelijke verbinding met anderen aan te 

gaan.  

Het is onze bedoeling om later ook het derde leerjaar hierbij te betrekken. Juf Christa gaat 

de trekker zijn van dit project. Zij heeft hier een vierdaagse opleiding voor gevolgd en is met 

glans geslaagd! Het doel van dit project is : kinderen sterker en behendiger maken, beter 

leren omgaan met conflicten en agressie, sociaal vaardiger maken, leren hoe ze hun 

kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen, meer inzicht krijgen in en controleren van hun 

eigen lichaam, hun emoties en hun gedachten. Ze moeten ook kritisch naar zichzelf leren 

kijken.  

Wanneer we dit kinderen op die leeftijd aanleren gaan ze sterk in hun schoenen staan 

alsook respectvol met elkaar omgaan. Dit kan nog verder uitgebouwd worden in de 

werkwinkels voor andere kinderen. Veel rots en waterplezier! 

 

De leerlingenraad zat samen rond de tafel met juf Mieke. Zij hebben over de volgende 

onderwerpen gesproken : 

- voetbalveld 

- muziek op vrijdag 

- L6 helpen bij de kleuters 

- pluimen uitdelen 

- wat kan beter door onszelf? 

 

Muziekdag in het lager op vrijdagmiddag. Tijdens de speeltijd van 13u tot en met 13.35u 

zal er muziek te horen zijn. De kinderen mogen dansen en bewegen op muziek. Elke klas 

heeft een liedje mogen kiezen, dit werd op stick gezet en wordt op dat moment afgespeeld. 

Meester Thomas is de dj, hij zorgt dat er regelmatig nieuwe liedjes afgespeeld worden. 

 

De griep is aan zijn ronde begonnen. Wanneer jullie kind koorts en /of diarree heeft en/of 

moet overgeven, gelieve hem /haar thuis te houden. Dit om verdere besmetting te 

vermijden naar andere kinderen en naar de juf of meester. Ik kan jullie nu al zeggen dat we 

geen leerkrachten meer vinden voor het lager die kunnen vervangen. Het is echt een ramp! 

Iedereen springt bij zodat alles vlot blijft verlopen. 

 

 

 



 

 

Vanaf vrijdag 1 maart mogen alle ouders hun kinderen van het geboortejaar 2017 

inschrijven. Op dat moment geldt de voorrangsregel van broer of zus niet meer. Er zijn al 6 

plaatsen ingenomen! 

 

Vrije plaatsen in onze school voor nieuwe kinderen: 

 Geboortejaar 2016 : 3 

 Geboortejaar 2015 : 6 

 Geboortejaar 2014 : volzet 

 Geboortejaar 2013 : 1 

 L1 : 3 

 L2 : volzet 

 L3 : volzet 

 L4 : 4 

 L5 : 2 

 L6 : 5 

 

Lynn, de brugfiguur, heeft bij ons op school zitdag op woensdag van 10u30 tot  12u00. 

Jullie kunnen steeds bij haar terecht rond studietoelagen en  vragen omtrent opvoeding. 

 

Eén van juf Belle haar talenten is kinderyoga en –massage. Daar bewust bewegen, tot 

rust komen en lichaamsbesef heel belangrijke doelen zijn voor alle kleuters geeft zij yoga en 

massage aan de kleuters. Onze allerkleinsten van de school vinden dit zalig! 

 

Belangrijke data  

Van 22/12 t/m 6/1/2019: kerstvakantie 

8/1: zwemmen L1 

14/1: spreuk 1ste graad 

15/1: zwemmen L1 

18/1: spelletjesnamiddag K2 

22/1: zwemmen L1 

25/1: directeur Ann met L6 naar De Meers 

28/1: leerlingenraad met juf Mieke 

29/1: zwemmen L1 

30/1: wendag nieuwe kleuters 

31/1: werkwinkels lager, K2 en K3 naar De Schakel, gedichtendag 

1/2: L5 naar IMOG Harelbeke 

4/2: complimentenweek 

5/2: L5 en L6 naar De Schakel, zwemmen L1 

6/2: minihandbal in de namiddag met juf Angelique en juf Christa 

7/2: L6 medisch onderzoek in de voormiddag 



 

 

11/2 – 15/2: L1 en L2 sprotklassen in De Treffer, 19u30 oudergroepvergadering 

12/2: zwemmen L5 en L6 

18/2: schoolraad om 19u30 

19/2: zwemmen L1 

22/2: L5 naar workshop Pakistan, L6 om 14u naar De Meers met directeur Ann, 

integratiemoment K3-L1 

26/2: zwemmen L1 

28/2: werkwinkels in het lager 

1/3: forum om 14u30 voor ouders en vrienden 

2/3 -10/3: krokusvakantie 

11/3: start tweede periode werken rond “magisch muzisch” 

12/3: L3 en L4 naar De Schakel, zwemmen K3 

 

   

 

Prettige eindejaarsfeesten en een goede start voor 2019!!!!! 
 

met vriendelijke groeten, 

directeur Ann 


