Nieuwsbrief
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20 mei 2019

Allerlei
Hele grote dank
Een hele grote dank aan alle helpende handen voor, tijdens en na het schoolfeest.
Samen school maken kan heel mooie dingen verwezenlijken. De musical was daar ook
een prachtig voorbeeld van! Er zijn heel wat lovende woorden gevallen, waarvoor dank
aan iedereen die er op één of andere manier bij betrokken was. Dikke pluimen voor
iedereen!!!

Nieuw klimtoestel
Deze week zal er weer verder gewerkt worden aan het nieuwe speeltuig. Er zijn een paar technische
problemen geweest waardoor er een klein oponthoud was. Ook de zand (valbodem en aanvulling
van alle zandbakken) wordt normaal gezien eind deze week geleverd. We spelen dus
nog even op de binnenspeelplaats, maar hopen ten laatste begin juni de gehele
speelplaats weer voor ons te hebben. Duimen maar! 😊

Toetsen
Als methodeschool willen wij deelnemen aan gestandaardiseerde toetsen en dit om na te gaan of
onze manier van werken kwaliteitsvol genoeg is. De kinderen die bij ons naar school gaan, dienen
de eindtermen (minimumdoelen 6de lj.) van OVSG te behalen. Wij mogen via de
freinetpedagogie tewerk gaan tijdens de werkweek, de eindtermen moeten
behaald worden. Door het deelnemen aan deze gestandaardiseerde toetsen,
kunnen we nagaan of we goed bezig zijn, of net ergens anders extra focus op moeten
leggen/bijsturen. We gebruiken deze resultaten niet om de kinderen te evalueren!
De IOK-toetsen worden van het eerste tot en met het zesde leerjaar afgenomen tussen 3 juni en 14
juni. Voor het zesde zijn er ook de OVSG-toetsen. Voor beide dient geen voorafgaandelijk huiswerk
gepland te worden.

Pedagogische studiedag
Woensdag 22 mei houden wij onze laatste pedagogische studiedag van dit schooljaar. Deze staat in
het teken van portfolio, brevetwerk, Frans en muzische vorming. De visieteksten en
groeilijnen binnen de school ondergaan een metamorfose. Na de middag gaan we
nog even verder met het evalueren van huidig jaaractieplan en wordt het nieuwe
ook al opgestart. Voor de leerkrachten een hele brok om aan te werken, voor de
kinderen een vrije dag. Gelieve zelf opvang te voorzien, want de school is gesloten voor publiek en
er is geen opvang op school voorzien.
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Nog meer vrijafWie nog wil deWie nog wil deelnemen aan de informatieve grootouderdag
Woensdag 22 mei: GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG. (Pedagogische studiedag)
Donderdag 30 mei: GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG. (Hemelvaartdag)
Vrijdag 31 mei: GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG. (Brugdag)
Maandag 10 juni: GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG. (Pinkstermaandag)
Vrijdag 28 juni: 12u00 EINDE SCHOOLDAG > enkel ’s morgens nog opvang, om 12u00 geen opvang.

Meedoedag 2,5-jarigen
Woensdag 29 mei stelt Tille de deur van De Oranje Poezenklas open voor de kinderen
die op 1 juni mogen instappen. Ken je mensen die geïnteresseerd zijn in onze werking
en een kleuter van die leeftijd hebben, geef hen dan zeker deze datum door. De
kinderen kunnen van 8u45 tot 12u00 komen proeven van de werking. De ouders blijven zolang ze
zelf willen (blijven mag, weggaan ook).

Test brand- en evacuatiecentrale
Vandaag werd de brand- en evacuatiecentrale gecontroleerd. Alles is weer goedgekeurd.
Nu hopen dat we die enkel moeten gebruiken voor oefeningen.

Planningsdagen
De directies gaan weer enkele keren samenzitten om de lestijdenpakketten voor volgend schooljaar
te bekijken en bespreken. Op dinsdag 18 juni zullen de leerkrachten na schooltijd op de
hoogte gebracht worden van deze resultaten. De ouders krijgen nadien een overzicht
van onze school.

Stagiaires en leerkrachten
Maandag 20 en dinsdag 21 mei komt stagiaire Cara meedraaien in GR1. Zij zal ook de vervanging
van Hilde op dinsdag op zich nemen. Maandag 27 en dinsdag 28 mei komen Marthe en
Jolien meedraaien in de kleuterschool. Zij willen hun visie op onderwijs verruimen en
komen even proeven van onze werking. Op dinsdag 4 juni komen er in de namiddag een
aantal leerkrachten van een school in Olen kijken. Nog veel beweging dus.

Atelier
Vrijdag 24 mei vindt het volgend atelier plaats. Wil je deelnemen aan een atelier
(ondersteunen van een leerkracht), vul dan de doodle in:
https://doodle.com/poll/m3k25vawmv5har7i.
Wij starten met het verdelen van de kinderen om 13u00.
Mei
Juni
24
14

Forum
Vrijdag 7 juni vindt het laatste forum plaats. We starten zoals gewoonlijk rond 15u00. Je kan best
tijdig aanwezig zijn (14u45), want als alle klassen binnen zijn, gaan we van start. Daarna
moet je buiten wachten tot de deur na de voorstelling weer open gaat. Ook grootouders
mogen meekomen.
Juni
07

KO1 naar de dierentuin
Onze jongsten gaan een heuse uitstap maken naar de Olmense zoo. De betrokken ouders
dienen de doodle die Tille doorstuurde in te vullen. Dankjewel en een fijne uitstap gewenst!
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Nieuws uit het team
Nancy is weer van de partij. Wij zijn blij met haar terugkomst!
Hilde is ook gans deze week nog afwezig. Wij wensen haar een spoedig herstel!
Mocht er iemand een leerkracht kennen die nog geen werk heeft, meldt dit bij Fabienne.
Vervanging vinden is bijna onmogelijk.

Klanken uit de werkgroepen
Stuurgroep
Voor de stuurgroepleden: de laatste vergadering vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 om 9u00.
Deze keer vergaderen we op verplaatsing!

Vakanties en vrije dagen
SCHOOLJAAR 2018-2019
van

tot en met

pedagogische studiedag

woensdag 22 mei 2019

-

O.H.Hemelvaart

donderdag 30 mei 2019

vrijdag 31 mei 2019

maandag 10 juni 2019

-

Pinkstermaandag

Mei
maandag

20

SOS

GR3 Bert De Kusser
GR1 stagiaire Cara
GR 2 + GR 3
GR1 stagiaire
zwemmen
KO2 > MPI
Cara

dinsdag

21

KO1 dierentuin

woensdag

22

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG

donderdag

23

GR2 De Betties

vrijdag

24

Atelier

zaterdag

25

zondag

26

Vormsel Oosterlo

maandag

27

Meeleefdagen stagiaires KO (2 dagen)

dinsdag

28

GR 2 + GR 3 zwemmen

woensdag

29

Meedoedag 2,5-jarigen

donderdag

30

HEMELVAART > GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG

vrijdag

31

Vrije dag > GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG

Planningsdag directies

Team kort
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Juni
zaterdag

1

zondag

2

maandag

3

Instapdag

dinsdag

4

GR 2 + GR 3 diplomazwemmen School Olen op bezoek

woensdag

5

donderdag

6

KO3 kamp

vrijdag

7

KO3 kamp

zaterdag

8

zondag

9

PINKSTEREN

maandag

10

PINKSTERMAANDAG > GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG

dinsdag

11

Kamp GR2 en GR1

woensdag

12

Kamp GR2 en GR1

donderdag

13

Kamp GR2 en GR1

Team kort

vrijdag

14

Kamp GR2

Atelier

zaterdag

15

zondag

16

maandag

17

dinsdag

18

Nieuwsbrief
GR 1 sportdag De
Bogaard

woensdag

19

Nieuwsflash en mededeling LTP aan ouders

donderdag

20

GR 3 sportdag Bel

vrijdag

21

BBQ

zaterdag

22

Benefietconcert Huis Perrekes

zondag

23

maandag

24

GR3 sportdag met fiets + zwemgerief

dinsdag

25

woensdag

26

GR 2 + GR 3 vrij zwemmen
KO2 > MPI
GR2+3 GO RUN FOR
FUN
Stuurgroep
Afscheid 6de lj.

donderdag

27

GR3 Pennenzakkenrock

vrijdag

28

LAATSTE SCHOOLDAG tot 12u00! Enkel ’s morgens opvang!

zaterdag

29

zondag

30

GR3
zwemmen

Nieuwsbrief

Schoolraad

MDO

GR2 De Betties

Laatste forum

Geen zwemmen

GR 2 + 3 vrij
zwemmen
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Mededeling LTP aan
leerkrachten

GR2 De Betties
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