Nieuwsbrief
januari 2020
Beste ouder(s),
Wat vliegt de tijd snel, ondertussen is de eerste maand van 2020 weeral voorbij
en krijgen jullie de eerste nieuwsbrief van 2020 in jullie mailbox!
Januari is traditiegetrouw een feestmaand.
Ook in SPWe-basis werd er gefeest … .
6 januari 2020, wat een geluk dat deze dag niet in
de vakantie viel, want nu konden we smullen van
een lekkere driekoningentaart! Volgende ‘koningen’
vonden een koffieboon in hun stukje taart: Zoë (P),
Xiomara (K1A), Loewis (K1B), Sofia (K2/3A), Senn
(K2/3B), Liene (K2/3C).
De kleuters van K2/3A gingen op bezoek naar het CC Guldenberg. Meteen
kregen ze het briljante idee om zelf een show in elkaar te steken. Vrijdag
24 januari 2020 werd ik uitgenodigd naar hun show die ze zelf organiseerden.
Aan alles hadden ze gedacht: een affiche, een rode loper, genummerde
plaatsen, een programmaboekje, drankjes, …
Wat een prachtige show!

Op 10 januari kwamen we met het personeel van
SPWe-basis samen om te klinken op het nieuwe jaar.
Hieronder enkele sfeerbeelden:

!!! Voorrangsinschrijving broers / zussen °2018 !!!

Wanneer?

Van maandag 20 januari tot en met vrijdag 7 februari 2020

Wie?

Broers en zussen geboren in 2018 hebben voorrang om in te schrijven
in onze school.

Na 7 februari vervalt deze voorrang en moeten jullie

zoals alle nieuwe ouders jullie kind aanmelden.
Hoe?

Maak een afspraak op 056/41.42.77 of directie@spwebasis.net

Meer informatie kunnen jullie vinden op www.naarschoolinwevelgem.be

Juf Ingrid staat vanaf 4 februari terug tussen haar kleuters.
Welkom terug juf Ingrid en hartelijk bedankt juf Galine voor de goede
zorgen voor de K2/3C kleuters.

Belangrijke data
3 februari

vrije dag (geen school, geen opvang)

4 februari

schoolvoorstelling ‘Niet wiet wel nel’ - L1
kinderparlement
bezoek SPWe - L6
oudercontact L6

5 februari

oudercontact L1 - L6

7 februari

schoolvoorstelling ‘De soldaat’ - L5
gezond ontbijt - L3

8 februari

opendeur kleuterschool

11 februari

bezoek rusthuis - K2/3A

12 februari

vaccinaties op school - L5

13 februari

wieltjesdag
bezoek PTI - L6

14 februari

fairtrade picknick - L4

16 februari

instapviering eerste communie

22 februari

start krokusvakantie

Poëzieweek
Op donderdag 30 januari startte de poëzieweek.
Toen de leerlingen donderdagmorgen op de speelplaats
kwamen, hingen er op drie verschillende plaatsen affiches
met gedichten uit (een voorbeeld zien jullie hieronder).
Elke dag tijdens de poëzieweek kwam er een gedicht bij.
Helaas waren de gedichten onvolledig.
Samen met de leerkracht werd er telkens naar een oplossing gezocht.
De oplossing werd doorgestuurd en misschien winnen we een prijs … !
L1

L2 + L3

L4 + L5 + L6

Overgang K3 - L1
In SPWe-basis streven we ernaar om de overgang van het derde kleuter naar het
eerste leerjaar vlot te laten verlopen. Daarom organiseren de juffen van het
derde kleuter en eerste leerjaar maandelijks een leuke activiteit. Hieronder een
kort overzicht van de activiteiten en enkele sfeerbeelden:


september:

terugkomdag = het 1ste leerjaar
komt terug naar de kleuterklas



oktober:

rondleiding in het eerste leerjaar



november:

kennismaking met de speelplaats



december:

doorschuifsysteem, thema Sint



januari:

winterwandeling



februari:

muzische activiteit



maart:

kennismaking met het keuzebord / hoekenwerk van L1



april:

L1 leest een boekje voor aan K3



mei:

het woordje ‘Ik’ wordt aangebracht



juni:

K3 turnt met juf Hilde (juf
bewegingsopvoeding lagere school)

