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NIEUWSBRIEF APRIL -  JUNI  2019  

 
Agenda april 2019 

 

Maandag 1 april  Geen zwemmen: zwembad gesloten wegens jaarlijks onderhoud. 
Dinsdag 2 april  Bosklassen 3de graad 
Woensdag 3 april:  Bosklassen 3de graad 
Donderdag 4 april  Bosklassen 3de graad 
            Voormiddag: grootouders K3A 
Vrijdag 5 april  Bosklassen 3de graad 
 

Paasvakantie van maandag 8 april tem. maandag 22 april 

 

Woensdag 24 april  Namiddag: buitenspeeldag 
Zondag 28 april  Vormsel 
 
Maandag 29 april  Voormiddag: Rollebolle K2 
 

Agenda mei 2019 
Woensdag 1 mei  Dag van de arbeid = geen school 

Donderdag 2 mei  Schoolreis K2 

 

Woensdag 8 mei  Kasteelklas L2 

    Namiddag: atletiekmeeting sportterreinen Tielt 

Donderdag 9 mei  Kasteelklas L2 

Vrijdag 10 mei  Kasteelklas L2 

Zondag 12 mei  Moederdag 

 

Maandag 13 mei  Voormiddag: medisch schooltoezicht op school K2 

Dinsdag 14 mei  Uitstap naar Brussel K3 

 

Dinsdag 21 mei  Voormiddag: medisch toezicht K1 in CLB 

    Voorstelling cultureel centrum L4 

Donderdag 23 mei  Voorstelling cultureel centrum K2+K3 

Zondag 26 mei  11u: eerste communie 

 

Donderdag 30 mei  O.-L.-H.-Hemelvaart= geen school 

Vrijdag 31 mei  Brugdag = geen school 

 



Agenda juni 2019 
Maandag 3 juni  Voormiddag: medisch schooltoezicht CLB K1 

Dinsdag 4 juni  Kennismakingsmoment K3-L1 

Zondag 9 juni  Vaderdag 

 

Maandag 10 juni  Pinkstermaandag = geen school 

Dinsdag 11 juni  Voormiddag: medisch onderzoek met ouders in CLB 

    Watergewenning K3 

Woensdag 12 juni  Start toetsenperiode 

Donderdag 13 juni  Grootouders in de onthaalklas 

Vrijdag 14 juni   Sleep-in K3 

 

Donderdag 18 juni  Watergewenning K3 

    Keileuke dag K1 

Vrijdag 21 juni  Einde toetsenperiode 

    Avond: receptie L1+L6 

 

Maandag 24 juni  Rapport mee naar huis 

          Boekentoe@degavers: L6 

Dinsdag 25 juni  Oudercontact kleuter+lager 

Donderdag 27 juni  NM: leuke afsluiter voor de kleuters 

                                 Afsluiter L6 

Vrijdag 28 juni  Ontbijt in de klas: L6 

       Laatste schooldag, einde om 12u.00! 

    Prettige vakantie! 

 

Nieuws van de oudervereniging 
Sponsoring openluchtklassen 15 euro per kind. 

De kinderen hebben volop genoten van de kasteelklassen, de boerderijklassen en de bosklas-

sen. Na de paasvakantie vertrekt het 2de leerjaar ook nog op kasteelklassen. 

Met de opbrengst van de koekenverkoop kon ieder kind voor de openluchtklassen een mooie 

korting krijgen van 15 euro per kind. 

Een oprechte dankjewel hiervoor aan de oudervereniging! 



Een nieuw leerplan: ZILL: Zin in leren, Zin in leven! 
Van de overheid zijn wij verplicht om de eindtermen te behalen. Om stap 

per stap deze eindtermen te behalen bestaan er leerplannen met ontwik-

kelingsdoelen voor het kleuter en leerplandoelen voor het lager. Op die 

manier weten wij als school en als leerkracht welke leerstof we aan wel-

ke klas geven. Niet alleen de leerstofdoelen staan opgelijst in het leerplan 

maar ook welke vaardigheden en attitudes de kinderen best bereiken. 
 

Onze maatschappij verandert voortdurend. Het is belangrijk dat het onderwijs hier-

op inspeelt. Daarom heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen beslist om de leerplannen aan te 

passen aan onze maatschappij van nu. Een nieuw leerplan is geboren: Zin in leren, Zin in le-

ven. De eindtermen van de overheid blijven voorlopig dezelfde. 
 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie over het kader, de structuur van het nieuwe leerplan. 

Zin in leren, Zin in leven bestaat uit volgende delen: 

ONTWIKKELVELDEN EN ONTWIKKELTHEMA’S 

In Zin in leren! Zin in leven! zetten we in op de harmonische  

ontwikkeling van elke leerling vanuit twee met elkaar verbonden 

speerpunten: de persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuur-

gebonden ontwikkeling. Daaronder plaatsen we respectievelijk 

vier en zes ontwikkelvelden. 
 

Ontwikkelvelden 

‘Veld’ verwijst naar een breed terrein. Niet zozeer begrensd, 

maar wel herkenbaar als een geheel. Het is niet afgebakend, 

maar aanpalend aan andere velden, zonder bruuske drempels. 

Met ‘ontwikkelveld’ duiden we een te onderscheiden ontwikkelingsgebied aan. Daarbij denken 

we niet aan een verkaveling in ‘vakjes’. Het ene veld staat niet los van het andere.  

Onder de persoonsgebonden ontwikkelvelden zie je volgende onderverdeling: 

socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van het innerlijk kompas, ontwikkeling van initiatief 

en verantwoordelijkheid, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. 

Bij de cultuurgebonden ontwikkeling horen volgende velden: ontwikkeling van oriëntatie op de 

wereld, mediakundige ontwikkeling, muzische ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van 

wiskundig denken en rooms-katholieke godsdienst. 
 

Ontwikkelthema’s 

Een ontwikkelveld heeft betrekking op een grote brok leerinhoud. Die is vaak te groot en te 

veelomvattend om er handig mee te werken. De leerinhouden gespreid over negen of tien jaar 

vertoeven in de basisschool, laten zich dan ook niet in enkele zinnetjes vangen. Daarom wer-

ken we met een onderliggende structuur in de vorm van ontwikkelthema’s. Per ontwikkelveld 

varieert het aantal ontwikkelthema’s. Dat aantal is echter niet indicatief voor de belangrijkheid 

van het ontwikkelveld. De ontwikkelthema’s zijn het resultaat van de clustering van een aantal 

specifieke doelen. Daarbij gaan we uit van een inhoudelijke logica op basis van theoretische 

kaders. 
 

De ontwikkelvelden worden in de basisvoorstelling van het ordeningskader geordend in een cir-

kelvorm. Dit om te vermijden dat de gebruikers op zoek gaat naar een onbedoelde hiërarchie 

tussen de ontwikkelvelden en -thema’s. Die is er namelijk niet. Alle ontwikkelvelden en elk ont-

wikkelthema’s doen er toe. Ze zijn met elkaar verweven en dienen in samenhang bij elke leer-

ling ontwikkeld te worden. 



Uit de kindermond 
Juf,gaan we nog eens de "bolognaise" dansen? 
 

Toetsje wero: Er bestaan drie soorten melk: 

 volle, halfvolle en kwartvolle melk. 

 volle, halfvolle en lege melk. 

 volle, halve en lege melk. 
 

De koe heeft vier magen. Een daarvan is de tennis-

maag. Er wordt daarmee de netmaag bedoeld. 
 

Juf ik heb op carnaval veel “Ficotti” gezien. (Confetti) 

Schoolnieuws 
Juf Ann, onze sportjuf van het lager en Juf Sabine (L4A) komen terug na de paasvakantie. 
 

Dat betekent dat juf Renate die sport geeft in de plaats van juf Ann, terug als co-teacher aan 

de slag gaat in het 1ste leerjaar na de paasvakantie. 
 

Juf Laura Vantorre die juf Sabine vervangt, zal na de paasvakantie naar de klas van juf Sandy 

(L5A) gaan. Juf Sandy ondergaat een ingreep en zal hierdoor 4 weken afwezig zijn. 
 

Ondertussen telt juf Heleen (L4B) af naar de geboorte van haar eerste kindje. Juf Heleen blijft 

werken (op voorwaarde dat alles goed gaat natuurlijk) tot ten laatste 7 juni. Juf Laura komt dan 

in de klas van juf Heleen. De geboorte is voorzien op 17 juni. 
 

Het ouderschapsverlof van juf Griet Decavele (K3A) stopt op dinsdag 30 mei. Op die dag 

neemt juf Ciel voor de laatste keer de klas van juf Griet over. Daarna staat juf Ciel samen met 

juf Katty op dinsdag in de onthaalklas. 
 

Door instaplestijden kunnen we de onthaalklas op bepaalde momenten opsplitsen in oudste en 

jongste peuters. Juf Tina en juf Ciel nemen de oudste peuters op maandag, dinsdag- en don-

derdagvoormiddag mee naar boven om daar met deze kinderen aan de slag te gaan. De jong-

ste peuters blijven bij juf Loes of juf Katty. Het toekomen en afhalen van alle peuters van de 

onthaalklas gebeurt altijd beneden. 



Sporten is gezond - Handbal 



 Sporten is gezond - Bewegingsmoment in 2LA 



Sunshine4kids 
Op dinsdag 19 maart probeerden we zelf te ondervinden wat het is om 2 uur te 

moeten stappen om op school te geraken, net als de kinderen in Kenia.  

De Sunshine was er, bedankt voor jullie enthousiaste deelname!!  



Bouwen: een hok voor de kuikentjes in 2KA en torens in 2LA 



Dode hoek 3de graad 



L6: Het beroepenhuis - carnaval 



Openluchtklassen 

L1: kasteelklassen - L4: boerderijklassen 



Bosklassen 3de graad 

Paasspel 3Ka 


