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Nieuwsbrief september 2018

Ons team

SCHOOLJAAR 2018-2019
Dag beste ouders en kinderen,
Welkom terug na een (hopelijk) fijne vakantie!
Samen met alle leerkrachten willen wij er ook dit jaar opnieuw voor zorgen
dat jullie kind zich bij ons goed voelt en met de beste zorgen omringd
wordt.

• Ons mailadres:
info@ginsteschool.be
• bezoek onze website:
www.ginsteschool.be

Wens bij het begin van
het schooljaar

Dit jaar mogen we ook terug een aantal nieuwe collega‘s verwelkomen,
namelijk juf Gillian Libbrecht, juf Anita Bade, juf Margot Vervaek en juf
Maaike Rousseeuw. Juf Gillian zal aan elke klas van de lagere school een
bijkomend uurtje bewegingsopvoeding geven alsook bijkomend zorg
bieden in diverse klassen. Juf Anita neemt de derde kleuterklas over tijdens
het 1/5 verlof van juf Kathleen en juf Margot en juf Maaike ondersteunen
ons op pedagogisch vlak (meer daarover verder in deze nieuwsbrief).

Laat hen zijn wie ze zijn
laat leven leven
een bloem een bloem
een boom een boom
niet telkens: dwingen,
trekken
rukken, anders willen,

Ik wens iedereen een boeiend en leuk schooljaar!

laat hen zijn wie ze zijn
niet telkens: meten,
vergelijken,
en eisen, wat niet kan:
vissen blaffen niet
laat hen zijn wie ze zijn:
zichzelf

Ons leerkrachtenteam
Peuterklas/ambulante leerkracht:
Karen Delbaere
1ste kleuterklas: Tine Meersman
2de kleuterklas: Carine Algoet
3de kleuterklas: Katleen
Vanluchene en Anita Bade
Bewegingsopvoeding kleuter:
Karen Delbaere
Kinderverzorgster: Annelies Verfaillie
Directeur: Lieve Mallisse
1ste leerjaar: Ann Vanden Buverie

en Pascalien Malfait
2de leerjaar: Cindy Vanbosseghem en
Pascalien Malfait
3de leerjaar: Marieke Desmet en
Gillian Libbrecht
4de leerjaar: Vanessa De Vreese en
Pascalien Malfait
5de leerjaar: Siska Vermeulen
6de leerjaar: Stefanie De Rijcke
Zorg: Marijke Verbeke
ICT-coördinator: Pieter-Jan Benoit
Bewegingsopvoeding lager: Katelijn
Callens en Gillian Libbrecht

Ad Goos

Jaarthema:
“Afval? Ten aanval!”

NIEUW DIT SCHOOLJAAR
Lerarenplatform
Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt vanuit het Katholiek Onderwijs Vlaanderen het lerarenplatform
opgestart.
Dit is een soort proefproject om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in
het lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1 oktober tot het einde van het schooljaar. Ze worden
ingezet voor vervangingen of voor zinvolle pedagogische taken. Alle scholen van onze
scholengemeenschap werken hierbij samen, waardoor we 5 nieuwe leerkrachten tijdelijk werk konden
bieden. Wij zijn blij dat Margot en Maaike bij ons op school, als zij geen vervangingen moeten doen, ons
team komen versterken.

Nieuw rapport
Dit schooljaar willen we ons rapport in een nieuw kleedje steken. We willen namelijk een rapport dat
een goed beeld geeft over hoe uw kind zich ontplooit, hoe het omgaat met anderen, hoe het denkt,
zich inzet, probeert, groeit,…
Vorig schooljaar zetten we de eerste stappen, samen met ons hele team, als voorbereiding hiervan en
probeerden alle juffen in de klas reeds een aantal dingen uit. Komende weken werken we dan samen
hieraan verder. Tijdens het info-moment van september horen jullie hier wellicht meer over en
binnenkort volgt dan ook voor de ouders een toelichting.

Kwartierlezen

Dit schooljaar starten wij met het leesproject KWARTIERLEZEN.
Wat is dat?
Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar lezen 4 dagen per week een kwartier in
klasverband in een boek naar keuze. Ook de juf leest! De leerkracht van het eerste leerjaar leest een
kwartier voor.
Ook in de kleuterschool wordt elke dag een kwartiertje voorgelezen.
Waarom?
Het is bewezen dat kinderen die veel lezen een grotere woordenschat hebben dan kinderen die weinig
lezen. Leerlingen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1000 extra
woorden per jaar!
Ze hebben ook meer inzicht in de opbouw van teksten. Hun leestempo verhoogt, waardoor ze
bovendien ook bij andere vakken voordeel halen en hierdoor hun talenten beter kunnen ontwikkelen.
Lezen is kortom van cruciaal belang!
Ondersteun je onze school met KWARTIERLEZEN? Lees dan ook thuis met je kind.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouden tips:
Ga samen naar de bibliotheek.
Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen. Kinderen hebben graag dat iemand
voorleest en zullen nieuwsgierig zijn naar het vervolg.
Praat over wat je leest of voorleest. Kinderen leren veel van boekenpraatjes.
Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk.
Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips op een vaste plek in huis liggen.
Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan.
Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het slapengaan. Lezen is een rustgevende
activiteit om een drukke dag af te ronden.

Sportief Nieuws
Ø

Turnpantoffels
Aangezien onze vloerbekleding in de sportzaal nogal glad is als er op gelopen wordt met
gympantoffeltjes, vraagt juf Katelijn om, indien mogelijk, indoor sportschoenen met dikke en ruwe zool
mee te geven. Bij sommige gympjes is de zool erg dun en glad, waardoor kinderen gemakkelijker
uitglijden of hun voet omslaan. Sportschoenen zorgen voor meer stevigheid aan de voet en glijden
minder makkelijk uit. Graag ook de schoenen naamtekenen aub.

Ø

Laureaatschool 2018

Ook afgelopen schooljaar werden wij bekroond als laureaat voor sport op school. Dank en proficiat
aan juf Katelijn, vrijwillige ouders en uiteraard ook al onze leerlingen!
Ø

Proficiat!
Eind vorig schooljaar behaalde Briek Defoer (3de lj) de eerste plaats tijdens de mini-superstars!
Ook Rune Landuyt en Cyriel Verhaeghe (2de lj) vielen in april en mei 2018 , bij de laatste
trekkkingen
van de spaarpuntjes van De Weekbode, in de prijzen. Zij ontvingen eind juni elk een click clack-spel.

Klusjesdag – dankjewel!
Dat wij een fantastisch oudercomité hebben, is nogmaals bewezen! Midden hun vakantie, op zaterdag, 14 juli,
kwamen zij klussen. Er werden opnieuw bergen werk verzet en prachtig werk geleverd!!! DANK JE WEL hiervoor!
Maar ook onze leerkrachten staken de handen uit de mouwen en zorgden er ook voor dat hun klasjes er
prima uitzien om jullie kinderen het zo aangenaam mogelijk te maken. Je ziet, wij zijn er klaar voor! Jullie ook?

Noteer alvast:
Vrije dagen
08/10/2018
+
04/02/2019
Pedagogische studiedagen
17/10/2018
13/02/2019

Eerste communie
30/05/2019

Vormsel
01/06/2019
Schoolfeest
05/05/2019

Kalender september

