Nieuwsbrief
november december 2020
Beste ouder(s),
Hopelijk brengt de kerstvakantie rust zodat de coronacijfers terug dalen.
Wij vernamen ook in het nieuws dat de discussie terug oplaait omtrent de
herstart na de kerstvakantie.

Net zoals jullie, wachten we de beslissing af.

In de lagere school gaven we preventief de belangrijkste boeken mee naar huis.
Zo kunnen jullie de werkboeken ook eens inkijken, het is echter niet de
bedoeling dat er in de boeken wordt gewerkt.
De voorbije week had ik een online vergadering met alle leerkrachten. Daarin
werden enkele belangrijke beslissingen genomen:
We merkten dat er wat onduidelijkheid was rond de studie voor L4 - L5 - L6 ,
dus hakten we knopen door en kwamen we tot volgende definitieve regeling:
- elke maandag en donderdag is er studie
- uitzondering:
de laatste donderdag voor een vakantie is er geen studie
(aangezien er ook geen huiswerk is)
- laatste keer studie dit schooljaar = maandag 21 juni
Als team kiezen we er ook voor om geen toetsenweek in
januari te organiseren. We willen deze week gebruiken om de
geziene leerstof extra in te oefenen en om zo de achterstand
vanwege corona weg te werken. Dat neemt niet weg dat er in
de derde graad af en toe eens gevraagd zal worden om
grotere stukken leerstof te studeren (leren leren).
Belangrijke data januari (onder voorbehoud)


4 januari

start studie



7 januari

wieltjesdag lager



16 januari

geen instapviering (afgelast vanwege corona)



18 januari

geen toetsenweek



25 januari

medisch onderzoek L1A



28 januari

medisch onderzoek L1B
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SPWeetjes
Eerste communie voor de leerlingen van SPWe-basis in de
Sint-Hilariuskerk op 23 mei 2021 om 9 uur.
(onder voorbehoud)

In 2021 is de wieltjesdag terug in de lagere school. Elke eerste donderdag van de
maand mogen de leerlingen hun ‘wieltjes’ (rolschaatsen, skeelers, rollerskates of step)
meebrengen:
donderdag 7 januari

donderdag 1 april

donderdag 4 februari

donderdag 6 mei

donderdag 4 maart

donderdag 3 juni

Niet vergeten om alles te naamtekenen en om rolschaatsen of skeelers in een zak mee te
brengen.

Tijdens de pedagogische werkdag van dinsdag 1 december werkten we met ons team
verder rond het nieuwe ZILL-leerplan. Dit schooljaar kozen we ‘ontwikkeling op de
oriëntatie van de wereld’ (= wero) als focus.
In elke klas werden de ZILL-doelen verder
onder de loep genomen.
Daarnaast werden enkele wiskunde– en taalmethodes kritisch bekeken. Dit met het oog
op een mogelijke vernieuwing volgend
schooljaar.

Opvoedingsproject
RESPECT
Vrijdag 22 januari
kleurde onze school
oranje. Zo toonden we
dat iedereen wil meewerken aan het tweede
aandachtspunt van ons
opvoedingsproject: ‘een
speeltijd zonder ruzie’ .
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Heb je vragen voor de ouderraad, dan kan je deze vanaf nu per mail versturen
naar:

ouderraad@spwebasis.net
Met de opbrengst van de
pannenkoekenverkoop
van vorig schooljaar

mochten we speelgoedmateriaal
aankopen. Ondertussen is al het
materiaal geleverd en kunnen de
kinderen van de kleuterschool er
volop mee spelen.

Ook de

kinderen van de lagere school
kregen heel wat spullen. Hiervoor
verwijs ik naar het filmpje op
onze facebookpagina. Dankjewel
uit naam van het hele SPWeteam!
Onze ouderraad doet er elk jaar ook alles aan om de nodige sponsors te zoeken
voor de school. Ook dit jaar vonden ze heel wat mensen die bereid zijn om onze
school een duwtje in de rug te geven. BEDANKT!
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Kerstsfeer in SPWe-basis
De Sint was nog maar net het land uit en toch kon je al de kerstsfeer in SPWebasis opsnuiven. Stap voor stap kwamen er versieringen bij.

Het begon terug in de opvang. De boom kreeg een
nieuw laagje verf … .
Op elke speelplaats verscheen er een kerstboom:
een traditionele kerstboom in de kleuterschool en 2
moderne kerstbomen in de lagere school. Met dank
aan onze werkmannen Wouter en Filip!
Sharisa, Carina en Lucrèce vonden het belangrijk om
ook de refter in kerstsfeer onder te dompelen.

In hun eigen klasbubbel konden de peuters en kleuters van het kerstverhaal meegenieten en als afsluiter organiseerden de kleuterjuffen een heus kerstfeestje in
de klas.
De leerlingen van de lagere school gingen in hun klasbubbel op stap doorheen de
lagere school. Door de gang weerklonk kerstmuziek, alle knutselwerkjes waren
uitgestald om te bewonderen en ook de kerstman was aanwezig met een kerstwens voor elke leerling.

Van de peuterklas tot het 6de leerjaar werden prachtige knutselwerken gemaakt.
Op de volgende bladzijde wil ik jullie even laten meegenieten.
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We wensen jullie een vreugdevol en gezond 2021!
het SPWe-team
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