SPRINGPLANKNIEUWS

DECEMBER 2020

Beste ouders,
Met het derde springplanknieuws van dit schooljaar beginnen we al aan de
laatste maand van het jaar 2020. Misschien een jaar om snel te vergeten of
kijken we toch positief terug op enkele lichtgevende momenten …
Zondag 29 november is alvast de Advent begonnen, de aanloop naar Kerstmis en
hopelijk brengt deze periode meer ‘licht’ in ons leven. In de klassen werd er
natuurlijk aandacht besteed aan het Sintproject maar ook aan zingeving rond
Kerstmis. Er wordt ook tijd besteed aan de traditionele nieuwjaarsbrieven met
wensen voor 2021.
De ouders van de kleuters hadden een online-oudercontact over het welbevinden
en de betrokkenheid van hun kleuter in de verschillende kleutergroepen.
De kinderen van de lagere school krijgen op donderdag 3 december hun eerste
rapport, gevolgd door digitale oudercontacten.
Op 1 november is pater Frans met pensioen gegaan. DANK U WEL pater Frans
voor je jarenlange inzet voor onze school, de mooie vieringen van de Eerste
Communie en het Vormsel, de startvieringen in de kerk en de sfeervolle
slotvieringen op het einde van het schooljaar op de speelplaats van de school.
Bedankt ook voor uw vriendschap en de leuke babbels. Het ga je goed!
Mag ik tot slot iedereen die met de school begaan is in naam van het ganse
schoolteam nu al fijne kerstdagen en een hoopvolle jaarwisseling wensen.
Veel leesplezier.
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1. Gezelschapsspel getest: Diamant
Samen met je medespelers ga je de Tacora Grot
verkennen. Iedere ronde ga je dieper en dieper in de
grot en zal de diamantenbuit groter worden.
Maar pas op: wanneer de grot instort, ben je alles
wat je deze ronde hebt verzameld kwijt!
Een leuk push-your-luck-spel, geschikt voor een
grote groep met je hele bubbel.
>Iello * 3-8 spelers * vanaf 8 jaar
2. Prentenboek: Heb jij misschien Olifant gezien?
Dit debuut van bekroond talent David Barrow is een aanwinst voor de
boekenkast: een komisch verhaal en indrukwekkende illustraties zijn
gegarandeerd genot om voor te lezen.
Een jongetje speelt verstoppertje met een olifant. Het jongetje telt tot tien
en de olifant gaat zich verstoppen-dat kan hij HEEL ERG goed, waarschuwt
hij nog. En hij krijgt gelijk! Hoewel de lezer hem duidelijk kan zien zitten,
staart het jongetje steeds weer verbaasd in het rond.
Waar kan Olifant toch gebleven zijn? Zelfs zijn vader en
moeder kijken er zo overheen!
Heb jij misschien Olifant gezien? Is het eerste
prentenboek van David Barrow, die in 2015 werd bekroond
met de Sebastian Walker Award en de prachtige prenten
in waterverf maken dit boek een genot om keer op keer
voor te lezen.
3. Adventsactie 2020-Welzijnszorg-ONBETAALBAAR? ONAANVAARDBAAR!
Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten
zorgen. Maar voor 1 op 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel
is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!
Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning
huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in
armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar. Iedereen
heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. Zonder
veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te
bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je
huisvesting.

Springplanknieuws december 2020

Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke
woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Wonen is de spil in de
armoedeproblematiek. Daarom voeren ze campagne voor het recht op wonen,
voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbare mooie momenten.
4. Schoolwebsite
U kent inmiddels zeker onze vernieuwde schoolwebsite:
www.springplankeversel.be waar u terecht kan voor actuele foto’s van
activiteiten van de kinderen per klas (klasblogjes) of voor info over de
school, alle coronamaatregelen en nuttige info. U kan er ook kennismaken
met de leden en de werking van de oudervereniging.
Neem op tijd een kijkje en laat je verrassen door leuke foto’s en info.
5. Veiligheid-zorg dat je gezien wordt!
Wist je dat wanneer je reflecterende kledij draagt, de automobilisten je in
het donker al van op een afstand van 150m kunnen zien? Dat is de lengte van
anderhalf voetbalveld.
Fietshelmen zijn niet verplicht. Weet wel dat je de kans op een hersenletsel
met 85% doet dalen als je een fietshelm draagt bij een val.
Fietsverlichting behoort niet meer tot de wettelijk verplichte uitrusting van
een fiets. Maar fietsers moeten wél ’s nachts en wanneer de zichtbaarheid
<200m bedraagt, een vast licht of knipperlicht gebruiken. Een wit of geel
licht vooraan en een rood licht achteraan, zichtbaar van op 100m.
(Uit de nieuwsbrief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
6. Warme dranken!
De kinderen mogen warme dranken meebrengen voor ’s middags!
Let wel: zorg dat de thermos goed afsluit!
7. GEEN IJSTAARTENVERKOOP
Dit school zal er GEEN ijstaartenverkoop georganiseerd worden!
De koekjesverkoop werd onlangs georganiseerd-met groot succes waarvoor
dank- december is ook een ‘dure’ maand voor alle gezinnen, het afhalen van de
ijstaarten is ook een probleem in code oranje, daarom werd beslist om geen
ijstaartenverkoop te organiseren!
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Onze volgende actie samen met de oudervereniging is een afhaalontbijt op
zondag 31 januari 2021. Meer info begin januari!

- zo 29/11:

Start Advent

- ma 30/11- vr 04/12:

SINT-project

- vr 04/12:

Rapport 1 lagere school

- ma 07/12:

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL voor de
kinderen

- ma 14/12:

Lokale raad om 20:00 uur digitaal

- wo 16/12:

Oudervereniging om 20:15 uur digitaal

- vr 18/12:

Laatste schooldag – 15:15 uur begint de kerstvakantie

- za 19/12:

Start Kerstvakantie

- vr 25/12:

Kerstmis

- zo 03/01/2021:

Einde Kerstvakantie

- ma 04/01/2021:

Start tweede trimester - instap peuters
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