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Vastenvoettocht

PEDAGOG I SCHE  STUD I EDAG

Op vrijdag 6 maart 2020 hebben de leerlingen vrijaf .

De leerkrachten hebben een pedagogische studiedag .

 

Wanneer je kind aangemeld is bij het Merelhofke zal u

beroep kunnen doen op de buitenschoolse kinderopvang

deze dag . 

 

De school zal afgesloten zijn . De leerkrachten werken in

teamverband op een andere locatie die dag .

 

 

Paasvakantie
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Pedagogische studiedag

Papa 's week bij de oudste

kleuters

Oudercontacten
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PAPA 'S  WEEK  B I J  DE  OUDSTE  KLEUTERS

In de week van 9 maart tot en met 13 maart worden de papa 's van de

oudste kleuters uitgenodigd op onze school . Gedurende de voormiddag

kunnen ze samen allerlei leuke activiteiten doen met de kinderen in de

klas . Tijdens de speeltijd is er telkens iets lekkers voorzien .

 

De klasjuffen zullen dit qua planning in goede banen leiden .  Het zou

heel leuk zijn voor de jongens en de meisjes wanneer alle papa 's komen .

Dit is een hele leuke activiteit voor de kinderen én voor de papa 's . Want

zeg nu eerlijk : we zijn toch allemaal een beetje superpapa . . .

 

 

Nieuwe gezichten

https://www.zonnekesschool.be/uploads/Brochure%20Aanmelden%20Hemiksem%20Schelle%20Niel%20-%20website%20-%20verbeterde%20versie.pdf
https://www.zonnekesschool.be/uploads/Brochure%20Aanmelden%20Hemiksem%20Schelle%20Niel%20-%20website%20-%20verbeterde%20versie.pdf


In de week van 16 maart tot en met 20 maart gaan de oudercontacten in de kleuterschool en de lagere

school door . 

De juf of meester zal samen met u de evolutie van uw zoon of dochter bespreken in een persoonlijk

gesprek . Er is zeker niet alleen aandacht voor punten en percentages . Ook de sociaal-emotionele

ontwikkeling , het welbevinden en de betrokkenheid van uw zoon of dochter komt ongetwijfeld ter

sprake .

 

Wanneer de gesprekken vooral positief nieuws bevatten verloopt dit allemaal heel vlot en kan u als

trotse ouders naar huis gaan om uw zoon of dochter een dikke duim of pluim te geven . 

Wanneer het niet allemaal rozengeur en maneschijn is , ga dan samen met uw kind aan de slag . Dit kan

door te praten over wat er anders kan of te polsen bij de kinderen waar zij het dan moeilijk mee

hebben . Maar vergeet zeker in dergelijke situaties niet dat er ook positieve zaken zijn waar je kan naar

verwijzen .

 

Onze leerkrachten besteden heel veel zorg aan de voorbereiding van een oudercontact . Het begint al

met de afspraken . Houd u zeker rekening met de opgegeven uren om de planning zo veel mogelijk te

kunnen respecteren? Het is voor niemand leuk om lang te moeten wachten . Kom dus tijdig en

respecteer ook de tijdsduur van het gesprek . Er zijn waarschijnlijk nog wachtenden na u . . .
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OUDERCONTACTEN

N IEUWE  GEZ I CHTEN

Heuglijk nieuws vanuit de kleuterschool ! Juf Nathalie van de bosklas is

zwanger . Zij verwacht haar eerste kindje half augustus . Dit betekent wel

dat ze van de arbeidsgeneesheer niet meer mag komen werken . We zijn

dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe juf en die hebben we

gevonden ! Juf Britt neemt de taken van haar over . 

Proficiat juf Nathalie en welkom juf Britt !

 

Juf Ilse van de toverklas is afwezig . De zorgen voor haar zoon zijn nog niet

verminderd waardoor haar afwezigheid alvast verlengd is tot aan de

paasvakantie . Zij zal na de krokusvakantie vervangen worden door juf

Axelle . Welkom ook aan haar !

 

Juf Saskia is de nieuwe beleidsondersteuner in onze school . Zij heeft

ondertussen afscheid genomen van haar kleuters in de circusklas . Juf

Emily komt er bij en zal deze oudste kleuters verder begeleiden en

uitdagen .

 



PAASVAKANT I E

Op 23 maart zullen onze leerlingen van de lagere school

naar jaarlijkse gewoonte de vastenvoettocht wandelen .

De leerlingen van de eerste graad stappen 6 kilometer . De

leerlingen van de tweede graad stappen 10 kilometer en de

oudsten van de school stappen maar liefst 20 kilometer . In

overleg met de leerkracht kunnen de betere stappers van

de tweede graad ook kiezen om aan te sluiten bij de

grootste tocht .

 

De bedoeling is dat de leerlingen zich laten sponsoren per

kilometer om te stappen . De opbrengst van dit schooljaar

zal verdeeld worden over Broederlijk Delen , Kadoboom en

Valkenissehoeve vzw . Wij hopen al zeker op mooi weer !

 

Kadoboom zet zich in om de verzanding tegen te gaan . Ze

planten bomen aan om woestijn om te vormen naar bos . Zo

hebben ze in 10 jaar tijd al 100 miljoen vierkante meter

omgezet in bos . Maar dit kan nog beter ! Sterker nog , dit

moet nog beter . Bomen spelen een belangrijke rol in het

milieu en het zuiveren van de lucht . Zo kunnen we mee

zorgen voor een stuk long van onze aarde .

 

Broederlijk Delen 2020 zet in op "Delen doet goed" Zij

zetten in op het delen , herverdelen en het

gemeenschappelijk beheren van grond , kennis , zaaigoed , 

werktuigen en (last)dieren , infrastructuur , oogsten en

werklast , watervoorraden en bossen ,…

 

Valkenissehoeve is een project in onze gemeente . Deze

oude bekende hoeve wordt omgebouwd tot een

leefboerderij voor mensen met een mentale beperking .

Deze renovatie kan zeker een duwtje in de rug gebruiken

om dit waardevol initiatief verder te realiseren .

 

Hopelijk kunnen we opnieuw ons warm hart tonen en meer

dan een steentje bijdragen aan deze drie zeer waardevolle

projecten . U steunt toch ook? 

 

 

VASTENVOETTOCHT

Van zaterdag 4 april tot en met zondag 19 april loopt

de krokusvakantie . De school is dan gesloten . Mails en

telefoon worden niet beantwoord . Mails zullen pas op

maandag 20 april gelezen worden en zo snel mogelijk

beantwoord worden . 

 

 

De school opent opnieuw haar poorten op maandag 

20 april om 8 .00u .

 

Tot dan !
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