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Fijne vakantie!!!
Jaarthema: “In verbinding”
We zoeken verbinding in deze vreemde tijd! De leerlingen, jullie
als ouder, ons schoolteam, vrijwilligers… Iedereen op school
telt!
Het waren alweer telefonische of digitale oudercontacten, maar
onze leerkrachten waren heel blij om met jullie te kunnen
spreken! Wij hopen jullie volgend jaar weer op school te kunnen
verwelkomen!
Vergeet ook niet om nog eens te gaan kijken op de klasblogs en
de blog van de bewegingsleerkrachten! Misschien heb je nog enkele foto’s gemist? Of laat je kind in
de vakantie eens kijken naar onze oefensite.

Nieuws
Afscheid
Het schooljaar loopt op zijn einde. Dat betekent ook dat we afscheid
moeten nemen van een aantal kinderen en collega’s.
Eerst en vooral studeren onze zesdejaars af. Zij verrasten iedereen
met een prachtige dankavond, waarin we hun talenten konden
bewonderen. Proficiat allemaal! Het hele schoolteam wenst hen een
fantastische start in het secundair!
De leerlingen van de 3de kleuterklas maken de grote sprong naar het
eerste leerjaar. Ook voor hen een dikke proficiat! Ze zullen woensdag
nog een geschenkje krijgen omdat ze afstuderen als kleuter. We
verklappen nog niet wat het is, maar als je weet dat we aan
kwartierlezen doen in onze lagere school kan je misschien toch al iets
raden. Hou ook de blog van de derde kleuterklas nog in het oog. Daar
zal woensdag nog een mooi filmpje ter ere van hun ‘afstuderen’
verschijnen.
We zwaaien ook juf Sonja uit. Zij gaat nu genieten van haar welverdiend pensioen! Op naar rustigere
en warmere oorden nu! Het hele schoolteam en de kinderen zullen haar enorm missen, maar we zijn
dankbaar dat zij al die jaren hier juf was! Proficiat, geniet nu maar met volle teugen!
2 andere heel vertrouwde gezichten van onze school besloten een (tijdelijk) nieuwe uitdaging aan te
gaan, namelijk Juf Katrien (K3C) en juf Kim (L4C). Wij zeggen ook hen dank én wensen hen heel
veel succes!
Rode Duivels op school - laatste schooldag
Op vrijdag 11 juni kwamen er twee Rode Duivels naar onze school. Het bleken jammer
genoeg kartonnen versies te zijn van Lukaku en De Bruyne. Maar, elke klas kon hen
even ontvangen, dat is wel fijn!
De leerlingen van L6 speelden de voorbije weken onderlinge voetbalwedstrijden. De
winnaars mogen het tijdens de laatste schooldag opnemen tegen onze eigen Rode
Duivels (leerkrachten). Het zal zeker en vast een spannende match worden!
Op die laatste schooldag zullen de leerlingen van het zesde hun spetterende
dankavondshow nog eens opvoeren voor de leerlingen. Het oudercomité zal ook nog
voor een lekker verfrissend ijsje zorgen! Dank je wel!
Klassamenstellingen
Volgend schooljaar telt onze school 9 klassen in de
kleuterschool en 18 klassen in de lagere school. Ook in
5 en 6 zijn er volgend schooljaar telkens 3 ‘reguliere’
klassen.
Volgende week maandag of dinsdag verneemt uw kind
bij welke juf of meester het volgend schooljaar in de klas

zal zitten. De huidige klassen worden vanaf nu jaarlijks gemengd. Het doel hiervan is dat alle
kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep elkaar leren kennen. Er wordt hierbij o.a. rekening
gehouden met de vriendschapsrelaties tussen kinderen, zolang het niet ten nadele is van de kinderen:
Zo kan het bijvoorbeeld voor een natuurlijke ‘leider’ goed zijn om eens in een klasgroep terecht te
komen zonder vaste ‘volger(s)’ of om te leren omgaan met andere ‘leiders’. Een ‘volger’ kan
misschien ook eens leren om zelf de leiding te nemen. Op deze manier heeft het mengen van
klasgroepen positieve gevolgen op de ontwikkeling van sociale vaardigheden: Kinderen worden zo
socialer, assertiever, sterker en zelfverzekerder.
Een groep kinderen is ook steeds in evolutie. Door te mengen kunnen we groepen weer
gelijkwaardig maken. Sommige vroeger samengestelde combinaties van kinderen blijken niet altijd zo
succesvol te zijn.
Met oog voor de sterktes van leerlingen, hun karakters, een mix van jongens en meisjes,
vriendschapsrelaties (zoals al hoger vermeld), … worden de klasgroepen door de leerkrachten met de
grootste zorg samengesteld. Er worden dan ook achteraf geen wijzigingen meer in aangebracht.
Bibbox L1-L2! Blijven lezen tijdens de zomervakantie!
Bingel sluit tijdens de zomervakantie, maar het toch kwestie om zoveel mogelijk te blijven lezen om
de terugval in leesvaardigheid zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom
biedt Bingel via de website van de BiB-BoX, in samenwerking met de
Vlaamse jeugdauteurs, een heel aantal boekjes aan die de jongere
leerlingen
tijdens
de
zomervakantie
kunnen
lezen.
www.bibbox.be/zomervakantie. De site is ook via onze eigen oefensite
altijd te bereiken.
Vakantie? Lezen!
Je vervelen tijdens de vakantie? Geen reisplannen? Dan ben je nog niet
naar de bibliotheek gegaan! Want ook wie gewoon thuis blijft kan een
beetje op vakantie! De bib heeft aan alle kinderen van de lagere school
een reispas bezorgd. Ga langs bij de bibliotheek en probeer je reispas vol
te krijgen. Ga op vakantie in een boek en wie weet win je nog een leuke
prijs!
Digisprong?!
U hoorde vast wel al in het nieuws minister Ben Weyts iets zeggen over ‘digisprong’. Concreet
betekent dit dat alle scholen meer gaan inzetten op het digitaal vaardiger maken van de leerlingen.
De leerlingen van L5 en L6 zullen in de klas elk hun eigen chromebook ter beschikking krijgen. Dat is
een computer waarmee je via een eigen schoolaccount op internet
kan. Dit zullen zij in de klas gebruiken om documenten op te stellen,
presentaties te maken, dingen op te zoeken,...
De andere leerlingen van het lager zullen ook gebruik kunnen maken
van chromebooks op school, net zoals nu reeds het geval is.
Onze kleuterschool krijgt nieuwe tablets met educatieve apps, zodat
de kleuters al spelend kunnen leren wat er mogelijk is met een tablet
en hoe ze deze goed kunnen gebruiken.

De stad Sint-Niklaas geeft ook nog mee dat zij kunnen helpen bij de aankoop van een toestel thuis.
Hieronder vindt u meer informatie.

Bewegingstip van juf Veerle
“1 op 4 peuters peuters hinkt achterop bij motorische ontwikkeling”
Dit was de kop van een artikel dat ik begin deze maand las en daar schrok ik toch wel even van!
Een kwart van de 1-tot 3-jarigen scoort onder de referentiewaarden van motorische vaardigheden.
Een kwartiertje per dag oefenen zorgt voor een snelle vooruitgang, zo blijkt uit onderzoek van de
UGent en VUB in samenwerking met Partena en OZ.
Wanneer men in de crèche gedurende 15 minuten per dag gericht oefende op motoriek, gingen de
kinderen met rasse schreden vooruit.
Daarom ben ik nu nog meer overtuigd om onze kinderen, welke leeftijd ook voldoende te laten
bewegen.
Op onze school vinden we bewegen zeer belangrijk, maar alleen op school bewegen is onvoldoende
en daarom vragen we jullie om ook in de vakantie jullie kinderen veel te laten bewegen.
Hier volgen enkele tips:
1. Laat je kinderen veel buiten spelen, het mag gerust een beetje regenen hoor. Zo
ervaren ze het buiten spelen op een andere manier. Tijdens de regen komen er vaak
diertjes piepen die je anders minder te zien krijgt, zoals wormen, slakken en kikkers.
2. Speel met de strandbal, ballonnen; kleine en grote ballen. Gooi gericht naar elkaar of
voetbal samen met je kind. Laat je kind in de trampoline springen en gooi ondertussen
een bal die hij/zij al springend moet terug gooien.
3. Het is belangrijk om regelmatig samen te spelen met je kind. Samen spelen creëert
een band met je kind. Hoewel een kind uit zichzelf speelt, heeft het soms prikkels van
volwassenen nodig om tot spelen te komen. Samen spelen is aandacht geven en een
mooie manier om je kind beter te leren kennen. Door het aan te moedigen, te
stimuleren en positief te beïnvloeden krijgt een kind meer zelfvertrouwen.
4. Ga regelmatig naar een speeltuintje. In onze stad zijn vele wijken waar je een
uitnodigende speeltuin kan uitproberen.
5. Ga eens naar een zwembad, waar je kan spelen met je kleuter (watergewenning is een
ideale voorbereiding tot het echte zwemmen)
6. Maak binnen of in de tuin een bewegingsparcours met stoelen, kartonnen dozen,
hoepels, lijnen met papiertape of krijt waarop kleuters stappen of springen, stokken,
touwen en nog zoveel meer...
7. Het belangrijkste is dat jullie zich samen amuseren en kunnen ontspannen in de
vakantie en hopelijk helpt het zonnetje ons ook nog
Veel beweegplezier
Juf Veerle

!

Praktisch

Studie lagere school
Maandag en dinsdag (28 en 29 juni) zal er na de schooluren geen studie meer zijn voor de lagere
school. Er is geen huiswerk meer, dus ook geen studie. Er is wel opvang op school tot 18u.

Verloren voorwerpen
Dit schooljaar zijn er heel wat kledingstukken, brooddozen en
drinkbussen
op
school
achtergebleven.
Vanwege
de
coronamaatregelen is het niet gemakkelijk geweest om deze weer bij
de juiste eigenaar te krijgen. De leerlingen blijken hun eigen spullen
vaak ook niet te herkennen. We doen nog een laatste poging. Op dit
filmpje gaan we langs alle voorwerpen. Herkent u iets, kom dan nog
eens aan de gewone schoolingang een kijkje nemen. Begin juli wordt
alles gewassen/schoongemaakt en naar de kringloopwinkel gebracht.
U kan het filmpje ook op website terugvinden.

Facturen (mei-juni)
De factuur van de laatste periode zal per mail gestuurd worden begin juli. Het kan altijd gebeuren dat
deze bij de ongewenste mails of spam terecht komt. Alvast bedankt om dit na te kijken.

Kennismakingsmoment
Op vrijdag 27 augustus, tussen 17u en 19u, is het kennismakingsmoment. Wij nodigen u graag uit
om in de nieuwe klas van uw kind een kijkje te komen nemen. Het is het ideale moment om kennis te
maken met de nieuwe juf of meester. Zij geven je graag wat meer informatie over de klaswerking,
terwijl uw kind al eens kan rondkijken in de nieuwe klas. Wij sturen u nog een herinnering!

Schoolsecretariaat
Ons schoolsecretariaat is open tot en met maandag 5 juli. Vanaf 23 augustus kan u ons weer
bereiken.

Openluchtklassen
Vanwege corona konden de openluchtklassen niet doorgaan voor L5. De leerlingen die volgend
schooljaar in L5 en L6 zitten zullen (volgens de huidige gunstige vooruitzichten) volgend jaar wel
kunnen gaan.
We kunnen deze data al meegeven:
L5: 14 - 17 juni 2022
L6: 3 mei - 3 juni 2022

Wij zijn op zoek… naar u?!
Onze school is groot en draait ook op heel wat andere mensen dan juffen en meesters. Elk jaar
kunnen wij rekenen op heel wat vrijwilligers die een handje toesteken en zonder hen zou onze school
er heel anders uitzien.
Voor volgend schooljaar zoeken wij nog enkele vrijwilligers:
● Iemand die tijdens de speeltijd tussen 12u en 13u30 mee toezicht
kan houden. Heeft u interesse? Dan kan u contact opnemen met
directeur Jan Daems (bs.watermolendreef@olvp.be).
● Lees(groot)ouders: Wij organiseren op school leesgroepjes voor het
1ste tot en met het 3de leerjaar. Om dit vanaf de herfstvakantie te
laten doorgaan hopen wij te kunnen rekenenen op enkele
(groot)ouders die elke week zich hiervoor willen engageren. Meer
info volgt nog in september!
Alvast bedankt aan alle huidige en toekomstige vrijwilligers!

Familienieuws
We verwelkomen:
Gloria, een zusje voor Aïcha (L4C), Amarilïo (L2A) en Analucïa De Kerf (L1C).
Khamza, een broertje voor Aliya (L1B) en Anisa Umarova (L1C).
We nemen afscheid van:
Moumna Laachach, grootmoeder van Soulaiman (L1A) en Ayoub Adlan (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
Augustus
Ma 23

Secretariaat is opnieuw open

Vr 27

Kennismakingsmoment (17u - 19u)

September
Wo 1

Eerste schooldag

Ma 13

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

Do 16

L5 + L6: Sportmarkt

Vr 17

Strapdag

Di 21

K1: oudercontact

Do 23

K1: oudercontact

Oktober
Vr 1

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Za 9

Eerste Communie (L2)

Wo 13

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Vr 15

Schoolfotograaf

Di 19

KS: oudercontact
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 21

KS: oudercontact

Za 23

Eetfestijn

Di 26 - Do 28

LS: oudercontact

Vr 29

LS: rapport 1

November
Ma 1 - Zo 7

Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Do 11

Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Ma 15

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

Vr 19

Presentatiefeest

December
Wo 1

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Ma 6

Sinterklaas op school

Di 14

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

Vr 24

Kerstavond: Einde schooldag om 12.05u
Rapport 2

Ma 27

Start kerstvakantie

Januari
Zo 9

Einde kerstvakantie

Wo 19

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Februari
Ma 7

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

Do 10

Infoavond “naar het secundair”

Di 15 - Do 17

KS: oudercontact

Di 22 - Do 24

LS: oudercontact

Vr 25

Rapport 3

Ma 28

Start krokusvakantie

Maart
Zo 6

Einde krokusvakantie

Di 15

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

April
Ma 4 - Ma 18

Paasvakantie (+ Paasmaandag)

Di 19

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

Ma 25

L2: Sportdag

Ma 26

L1: Sportdag

Wo 27

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Vr 29

Rapport 4

Mei
Di 3

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

Ma 9

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Za 21

Schoolfeest

Do 26 - Vr 27

Onze - Lieve - Heer - Hemelvaart + brugdag = GEEN SCHOOL

Di 31

L6: Vertrek openluchtklassen

Juni
Vr 3

L6: Terugkomst openluchtklassen

Ma 6

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

Ma 13

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

Di 14

L5: Vertrek openluchtklassen

Vr 17

L5: Terugkomst openluchtklassen

Di 21 - Do 23

KS: oudercontact

Vr 24

LS: Schoolreis

Ma 27

Rapport 5

Ma 27 -Di 28

LS: oudercontact

Wo 29

Dankavond

Do 30

Laatste schooldag (einde om 12.05u)

