
GAZET PRESENT

Maandblad van basisschool
OLVP Watermolendreef
Watermolendreef 167 Jaargang 15 Nr. 6
9100 Sint-Niklaas Schooljaar 2022 – 2023

Eva Mouton ontwierp deze prachtige tekening voor ons pedagogisch project!

Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, kwamen we allemaal bij elkaar
om te kijken en luisteren naar het verhaal van Dipper en Hokko!
We leerden dat we tevreden mogen zijn met wie we zijn, ook al zijn
we allemaal anders. Ieder1 heeft zijn eigen talenten en daar mag je
fier op zijn! Dat laten de kinderen zien op een talenten-klasfoto!
Hokko leert ons dat we moeten delen met elkaar en eens iets moeten
doen voor iemand anders. En in deze koude tijd denken we aan de
vogeltjes. Elke klas maakt een notenkrans voor de vogels. Zo helpen
wij hen deze barre winter door te komen. En misschien inspireert dit
de kinderen tot samen spelen en samen delen.



Nieuws

Ons pedagogisch project in beeld
Onze school heeft sinds dit schooljaar een vernieuwd pedagogisch project. Om dit echt heel duidelijk
te maken, wilden we een grote tekening! Zo kunnen kinderen, ouders en andere bezoekers van onze
school ook zien waar onze school voor staat en wat wij proberen waar maken.
We vroegen Eva Mouton, een bekende illustrator, om een ontwerp te maken. Na enkele maanden
wachten, zijn we heel blij dat deze mooie tekening nu ook in onze inkomhal te zien is. Je kan ons
pedagogisch project nalezen op de website. Dank ook aan het oudercomité voor de financiële
ondersteuning bij de realisatie van dit project!!!

Bewegend tafels oefenen
Leren doen we beter als we ook kunnen bewegen. Daarom zetten onze leerkrachten ook in op
outdoor education. In de buitenlucht, en bewegend, oefenen op wat ze geleerd hebben in de klas.
Nu hebben we nog iets nieuws om bewegend te leren. De trappen van het A-blok werden voorzien
van stickers. Daarop staan de maaltafels. Zo kunnen de kinderen tijdens het traplopen ook de tafels
opzeggen en kunnen ze dus nog wat extra oefenen terwijl ze naar de klas gaan!

Volgend schooljaar naar het secundair?
Onze afstuderende leerlingen staan voor een moeilijke
keuze. Welke school kies ik? Welke richting past bij
mij? Maar ook de ouders van deze leerlingen hebben
vaak heel wat vragen! In deze flyer kan je alvast heel
wat informatie vinden. Daarnaast zijn er ook nog
infomomenten en een infofilm. Neem zeker een kijkje
op sowijs.be !

https://olvp.be/bawa/images/pdf/2022_Pedagogisch_project_OLVP_Watermolendreef.pdf
https://drive.google.com/file/d/16F1W1d6q3WFyvrLdFFuMkoO6UwPehJ9k/view?usp=share_link
http://www.sowijs.be


Poëzieweek
Op school deden we met z’n allen mee aan de poëzieweek!
Elke dag werd er in de klas een gedicht voorgelezen en er was
een opdrachtenspel met gedichten op de speelplaats. De
leerlingen van het lager schreven in de klas zelf gedichten.
Het mooiste gedicht van elke klas kreeg een plaatsje aan de
ramen van onze speelplaats. Zo kan iedereen meegenieten!
Wie gaat er thuis ook eens rijmen en dichten? Speel een
rijmspel met je kind, dat helpt in de taalontwikkeling! Kan je
rijmen in je thuistaal? Of ken je mooie gedichten in je
thuistaal? Laat het je kinderen maar horen!

Ik trek het mij aan-dag?!
Op 9 februari is het “Ik trek het mij aan-dag”. Op die dag laten scholen en organisaties zien welke
inspanningen ze leveren voor een gezonder klimaat. Onze school ondersteunt deze actie uiteraard
ook. Het klimaat is belangrijk en daarom doen wij al heel wat inspanningen:

● meer dan 100 zonnepanelen liggen al enkele jaren (niet zichtbaar) op ons dak
● we sorteren het afval en proberen de afvalberg te verkleinen
● de vergroening van onze speelplaats
● …

Binnenkort wordt de vergroening van onze speelplaats eindelijk zichtbaar! De onthardingswerken zijn
gebeurd en de aanplantingen van bomen en planten volgen heel binnenkort.

Vastenactie? Speelgoedmarkt!
Vorig jaar hielden we een speelgoedmarkt, waarbij de kinderen speelgoed en boeken meebrachten
dat ze niet meer gebruikten en daarna verkochten voor het goede doel. Dit was een groot succes! We
konden toen een mooi bedrag schenken aan een Waalse school, die getroffen werd door de
watersnood in 2021. Met akkoord van het
kinderparlement gaan we dit jaar opnieuw een
speelgoedmarkt organiseren. Op dit moment zijn we nog
op zoek naar een goed doel. Maar hou alvast het oude
speelgoed en gelezen kinderboeken nog even bij!

Schooldoorlichting
Op dit moment is de onderwijsinspectie op bezoek in onze school. Het hele schoolteam vindt dit
natuurlijk erg spannend, maar we zijn ook blij om heel binnenkort te kunnen horen wat goed is én
waar we het onderwijs op onze school nog kunnen versterken.

Kansenpas verlengen
Op 31 januari vervallen de kansenpassen. U kan de nieuwe kansenpas aanvragen aan de balie van
het Welzijnshuis (Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas). Gelieve een kopie van de nieuw kansenpas aan
het secretariaat te bezorgen.



Nieuwe inschrijvingen
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn gestart. Wees er op tijd bij!
Wil jij graag een broer of zus inschrijven in onze school? Dat kan!

● Is de broer of zus geboren in 2021? Dan kan je met voorrang rechtstreeks op school
inschrijven van dinsdag 10 januari 2023 tot en met vrijdag 10 februari 2023. Maak hiervoor bij
voorkeur telefonisch een afspraak op het nummer 03 776 45 22.

● Is de broer of zus ouder? Meld hem of haar aan tijdens de aanmeldingsperiode van dinsdag
28 februari 2023 om 9.00u tot dinsdag 21 maart 2023 om 11.00u via
www.naarschoolinsintniklaas.be. Duid zeker aan dat er een broer of zus op onze school zit. Zo
krijgt je kind ook voorrang.

Bewegingstip:
Laat de kou je niet binnenhouden! De frisse buitenlucht en een
winterzonnetje zijn net heel belangrijk voor je gezondheid! De
zuurstof en vitamine D die je daar krijgt, zijn belangrijk voor de
ontwikkeling! Ga wandelen, fietsen of gewoon buiten spelen met je
kind. En tijdens deze fijne momenten samen help je ook je kind om
gezond te blijven!

Regent het en is naar buiten gaan geen optie? Oefen dan eens op het
strikken van veters. Door de corona-epidemie is dit op school minder
aan bod kunnen komen. Maar het strikken van de veters vraagt heel
wat oefening, en dat kan niet alleen op school. Het is ook een goede
oefening op fijne motoriek! Dat is de vaardigheid die je nodig hebt om
kleine fijne werkjes te doen. Hier kan je een filmpje vinden om dit
samen te oefenen.

Ter info

★ Volgende vergadering van het oudercomité: maandag 6 februari, om 20 uur in de
leraarskamer.  Welkom!

Agenda:

- Woordje van de directeur
- Voorbereiding Take-Away 18 maart
- Vooruitblik verdere activiteiten: schoolfeest, dankavond L6, …
- Varia

★ Sport-en vrijetijdshoekje: Hier kan u informatie vinden i.v.m. sportkampen en culturele
voorstellingen voor de hele familie. Neem zeker een kijkje!

http://www.naarschoolinsintniklaas.be
https://www.youtube.com/watch?v=6oHVewk3dRk
https://www.olvp.be/bawa/index.php/info/sport-en-vrijetijdshoekje


Familienieuws

We verwelkomen:

Alaz Ali, een zoontje voor juf Ebru Badas (L1C)

Amira, een zusje voor Houdayfah (K2A) en Aya Berjal (L1B)

We nemen afscheid van:

Arthur Nijs, vader van juf Marleen Nijs (L1B)

Albert Colman, grootvader van juf Vanessa De Maere (L4A)

Kazim Alci, vader van Serpil Alci, schoonvader van juf Gülderen Alci en grootvader van
Berat Bas (L6B) en Saim Alci (L6B)

Franki Ongena, echtgenoot van juf Ingrid Vereecken (opvang) en grootvader van
Liliana Steels (L6C)

Maria Cleys, grootmoeder van Soraya Tilleman (hulpjuf kleuterschool)

Mariette Cools, overgrootmoeder van Kalisa De Winter (L3A)

Belangrijke data

Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School

Februari

Ma 1 Instap peuters

Di 7 L5: leeruitstap Cozmix (Brugge)
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Wo 8 NM: MOEV L5-6: Badminton dubbel

Do 9 L6: Infomoment over secundair onderwijs (CLB)

Vr 10 einddatum inschrijvingen voor broers en zussen (geboortejaar 2021)

Di 14 - Do 16 LS: oudercontact

Wo 15 L6: openlesdag in OLVP secundair (leerlingen)

Do 16 Infomoment instappers



Vr 17 Rapport 3

Za 18 - Zo 26 Krokusvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 27 Instapmoment peuters

Di 28 KS: oudercontact
L3: BAM-dag
Digitale infoavond van het CLB over het secundair onderwijs
Startdatum aanmeldingen nieuwe inschrijvingen basisonderwijs

Maart

Do 2 KS: oudercontact

Vr 3 Infoavond 1e jaar OLVP secundair (leerlingen en ouders)

Za 4 Infodag 1e jaar OLVP secundair (leerlingen en ouders)

Di 14 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Wo 15 K1: uitstap naar ‘t Wollen Hof

Vr 17 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Di 21 Einddatum aanmeldingen nieuwe inschrijvingen basisonderwijs

Vr 24 KS: Grootouderfeest

Ma 27 start aanmeldperiode voor 1e jaar secundair onderwijs

Ma 27 - Di 28 L6: PEP-dag

Di 28 - Do 30 L6: oudercontact

Do 30 Infomoment instappers


