Nieuwsbrief
april - mei 2022
Beste ouder(s),
Wat gaat de tijd snel … vandaag begonnen we aan de laatste maand van het
schooljaar. Het belooft een drukke maand te worden met veel leuke activiteiten.
Ondertussen zijn we ons volop aan het klaarmaken voor ons schoolfeest
‘Apero@spwebasis’ op 11 juni.
Dit jaar is het een schoolfeest voor de kinderen met onder andere een groot
speeldorp. In de maand mei hebben de kinderen ons ook wel geholpen bij de
realisatie van het schoolfeest. Zo maakten de kinderen vanaf het derde leerjaar
een affiche. Alle gemaakte affiches zullen jullie zaterdag 11 juni aan de inkom
(groene schuifpoort Deken Jonckheerestraat) kunnen bewonderen.

In de opvang maken ze de versiering voor op de tafels. Deze mooie solsleutels
zullen de tafels wat opfleuren, vergeet niet om op de achterkant te kijken want
daar staat de drankkaart!
We hebben ook aan de ouders gedacht, jullie kunnen een plaatje aanvragen aan
dj Jan. Dit zullen jullie kunnen doen door het knutselwerkje van de kleuters
omhoog te steken. De kleuters zijn nog volop aan het knutselen, op het schoolfeest zullen hun werkjes ook op de tafels staan.
Wij hebben er alvast veel zin in! Tot dan!
Belangrijk weetjes:


drankkaarten kunnen nog op de dag zelf worden aangekocht;



eetkaarten kunnen ook nog op de dag zelf worden aangekocht zolang
de voorraad strekt.
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Belangrijke data


2 juni

wieltjesdag
schoolreis L5 + L6: Efteling



5 juni

Eerste Communie SPWe-basis om 11 uur



6 juni

pinkstermaandag: geen school, geen opvang



7 juni

sportdag kleuter



8 juni

klasfoto



11 juni

schoolfeest:
Apero@spwebasis van 10.30 tot 16.00 uur



15 juni

meeleefmoment startende peuters + eerste kleuters
september 2022



16 juni

overgang K3 - L1
fietsbrevet L4 + stapproef L2



20 juni

start zomertoetsen (L6 = start vanaf 16 juni)



21 juni

camping@spwebasis K2/3



22 juni

vrijblijvend oudercontact P



27 juni

trefbal L3 + L4
boekentoe@degavers L6
afscheid K3



28 juni

zomerpicknick (peuter + kleuter + lager)
rapport + groeidoos + klaslijst mee naar huis
afscheid L6



29 juni

vrijblijvend oudercontact K1, K2, L1 tot en met L5



30 juni

laatste schooldag tot 11.40 uur
opvang tot 13 uur
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SPWeetjes
22.04.22 was een mooie dag voor juf Hannelore (juf L4).
Op die dag zei ze ‘ja’ tegen Pieter-Jan.
We wensen hen een mooie toekomst samen.

Op donderdag 21 april gingen de plantmaatjes
voor de eerste keer aan het werk.
De moestuinbakken in de kleuterschool en de
lagere school werden klaargemaakt: harken,
zaaien, … .
Nu is het wachten en aftellen tot er geoogst mag
worden!

Sinds oktober zijn Patricia, Lieselotte en Kaatje de vaste medewerkers in de
opvang. Een nieuwe ploeg met veel goesting en veel nieuwe ideeën … .
Zo werd de opvang heringericht zodat ze een goed zicht hebben op alle spelende
kinderen en het resultaat mag gezien worden:
- het huisje, dat vroeger opbergruimte was, werd als rustig leeshoekje ingericht;
- een speeltafel staat centraal;
- verschillende speelhoeken voor groot en klein;
-…
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Tijdens de personeelsvergadering van
25 april kregen alle leerkrachten een
praktijkopleiding basiskennis brandbestrijding. Om bij een brand gepast te
reageren is de eerste reactie bepalend voor
een goede afloop. Tijdens deze opleiding
moesten ze zelf actie ondernemen: elke
leerkracht kreeg de kans om een beginnende
brand te blussen.
Kinderparticipatie? Op 13 mei was er de eerste ateliernamiddag in SPWe-basis.
Het vroegere kinderparlement heet voortaan ‘de ateliers’. In groepjes
organiseerden de kinderen van de derde graad verschillende activiteiten voor de
lagere school, dit naargelang hun interesses en talenten.

Tijdens de knutselactiviteiten wordt er momenteel volop aan de geschenkjes voor
vaderdag gewerkt.
Hieronder kunnen jullie
enkele moederdagwerkjes
bewonderen:
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