NIEUWSBRIEF ZOMER
Zonsverduistering ....
Op 10 juni stond de maan voor de zon. Hierdoor
konden we de zon niet helemaal zien. Er was een
hap uit de zon. Eerst was het maar een klein hapje
maar om 12.19 was het al een hele hap. Daarna
werd de zon terug groter.
Onze juf had van volkssterrenwacht Beisbroek een
heleboel brilletjes gekregen. We hebben zo een
eclipsbrilletje opgedaan. Alles zag zwart behalve
de zon. We gingen daarvoor op de berg staan.
Zonder eclipsbrilletje mag je niet naar de zon kijken. Daarvoor schijnt ze te fel. Het was heel leuk
dat we dit konden doen want een zonsverduistering in België komt maar heel zelden voor.
Jana Verstuyft uit het 5e leerjaar

Proeven van muziek en dans in de muziekacademie
Op 28 mei gingen we samen met het 3de leerjaar naar de muziekacademie in Aalter. Daar mochten we
kennis maken met verschillende instrumenten en konden we telkens luisteren naar de mooie klanken
die de instrumenten maken. We zagen een accordeon en een doedelzak. We ontdekten de cello en de
viool, maar ook verschillende blokfluiten en een traverso. Wisten jullie dat dit eigenlijk een houten
dwarsfluit is? En dat je niet enkel klassieke muziek hoeft te spelen op het muziekinstrument?
We konden ook genieten van hedendaagse muziek zoals Pinã Colada van K3, maar ook Sofia van Alvaro
Soler kon gespeeld worden. We maakten ook kennis met de klarinet en de hobo. Het leuke was dat we
met behulp van een plastiek rietje zelf eens konden ervaren hoe het was om in zo’n instrument te blazen.
In de muziekacademie kun je niet alleen muziekles volgen, maar ook dansles. Daar mochten wij ook
even van proeven. Dat vonden we heel erg leuk. Met behulp van kaartjes konden we onze dans
versnellen, vertragen, pauzeren, …. Zie hier enkele sfeerbeelden.

Spreekoefening “Mijn talent!” in het 3e leerjaar
In de klas hebben de kinderen van het 3e leerjaar hun spreekvaardigheid geoefend door een spreekbeurt te houden over hun “talent”. Daar kunnen de andere klasgenootjes veel van leren: darts spelen,
voetballen, paardrijden, knutselen, viool spelen, koken… Het kwam allemaal aan bod.
Op die manier leren de kinderen een boodschap gestructureerd en leerrijk overbrengen naar de andere kinderen toe.
Alles werd via een stappenplan door de kinderen piekfijn voorbereid. Er werd een woordspin gemaakt
en de inhoud werd structureel voorbereid: er werd thuis voor de spiegel geoefend.
Ook foto’s werden opgezocht en materiaal werd meegebracht. Een spiekbriefje voor tijdens de spreekoefening mocht natuurlijk… De kinderen van het 3e leerjaar deden het één voor één prima en we leerden op die manier veel van elkaar. Een leerrijk moment voor iedereen dus!

In de turnzaal probeerden we de “langste
slang “ te maken. Maar er liep wel een tikker
rond die een stukje kon af nemen. Spannend!
Nadien maakten we met alle slangen een lange ketting! Die slang werd bijna zo lang als
de turnzaal zelf!

De Jules & Nellieklas naar de camping!
In de Jules en Nellieklas stond in juni het thema “ de camping” centraal. Samen zetten we tenten op.
Ook de campingstoelen en parasol konden daarbij niet ontbreken. We sliepen ook in een echte slaapzak en speelden daarmee heel wat leuke spelletjes.
Ook het zwembad ging open! Met de duikbril en de zwembandjes erbij konden we al heel wat oefenenen. Jammer genoeg konden we niet veel gebruik maken van het sportveld buiten door het minder
goede weer. Dan maar binnen sporten of gaan vissen!

Gedicht: Samen zijn we een superklas!
Ik vertel met veel plezier iets over het zesde leerjaar,
daar stond juf Stephanie voor alle twintig klaar.
Bij juf Sarah leerden we het neuspeuteren af,
en we kregen zelden een straf.
In de kleuterklas werd onze klas gescheiden,
maar om terug samen te komen gingen wij gaan strijden.
Juf Carla leerde ons kleurrijk spellen,
en juf Mira leerde ons met de middelvinger tellen.
Nathan en Floris hadden altijd wel een paar grappen,
waarmee wij konden lachen.
Aurélie en Tibe gingen met zelfvertrouwen door,
en het ‘give me one’ klapstuk was helemaal in koor.
Kato en Larissa zijn kampioen in het dichten,
en verrassen ons graag met leuke berichten.
Janelle en Gaëlle gaan gewoon door met een lach,
en niemand moet zich bij ons schamen, alles kan en alles mag.
Dankzij Jef kunnen we allemaal het woord CACtus goed schrijven,
en Liam wil het liefst met iedereen vriendjes blijven.
Tessa is een echte Tik Tok fan,
en Maks voetbalt zoals niemand anders dat kan.
Omar en Rube kunnen we de durvers noemen,
Thian en Sarah kunnen alle werelddelen benoemen.
Senne en Daan jullie hebben allebei een aanstekelijke lach,
en Lucas onderzoekt de hele dag!
Met een paar ruzies komen we er wel door,
want we steunen elkaar door en door!
Dit wordt het beste afscheid ooit,
ja natuurlijk, het is met de beste klas ooit!
Ik word echt blij van zo een toffe klas,
en juf Stephanie kwam altijd van pas!
Bo Vekeman uit het 6e leerjaar

Wieltjesdag voor het 1e, 2e en 3e leerjaar
De laatste donderdag van het schooljaar werd een “wieltjesdag” georganiseerd voor de leerlingen van
de onderbouw. Op de speelplaats konden de kinderen a.d.h.v. speelse activiteiten hun fietsvaardigheden oefenen per klas. De kinderen leerden dat het dragen van een fluohesje en fietshelm de veiligheid
bevordert.
Het oefenen gebeurde in een verkeersveilige omgeving: op
de speelplaats kregen de kinderen de kans om volgende
vaardigheden te oefenen: omkijken over de linkerschouder,
slalommen op korte afstand, arm uitsteken, over een oneffen
terrein rijden, rekening houden met anderen, onvoorzien
remmen.
Op die manier worden de kinderen fietsvaardig. Altijd handig als ze tijdens de komende zomervakantie een fietstochtje
maken. Veel fietsplezier!

Het eerste leerjaar in de moestuin!
De eerste lentegroentjes, het proeven van een zelf gezaaid radijsje…
Meer was er niet nodig om de kinderen van het eerste leerjaar te motiveren om zelf aan de slag te
gaan in een groentetuintje.
De kinderen merkten al vlug dat er meer kwam bij kijken. Wanneer zaaien we? Hoe diep mogen de
zaadjes? Hoe ver uit elkaar planten we de aardappelen?
We bekeken hoe een zaadje van een boon kiemt en groeit en gingen dan aan de slag met voorzaaien
van pompoenen, courgetten en tomaten. Die konden we later uitplanten.
De andere groenten gingen we ter plaatse zaaien. Worteltjes en radijsjes in een rijtje. De ajuinen mogen iets verder uit elkaar. Sla zaaien we losjes door elkaar in een bedje. En wist je dat de aardappelen
wel 30 cm uit elkaar ‘gepoot’ worden?
En dan water geven, onkruid wieden, liefde geven en wachten…
Ondertussen konden we al een slaatje van rucola met radijs, afgewerkt met een takje venkel proeven.
Benieuwd hoe de andere groenten zullen groeien tijdens de vakantie… misschien kunne we wel lekkere soep of een ander gerecht klaarmaken in het tweede leerjaar.

Uitdagende opdrachten in de pluswerking!
Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben kunnen in onze school terecht in de pluswerking. Juf
Mira nam leerlingen van het 5e en 6e leerjaar mee
doorheen complexere opdrachten, juf Inge deed
dit voor leerlingen uit het 2e, 3e en 4e leerjaar.
Eind juni kregen de leerlingen van het 2e en 3e
leerjaar nog de opdracht een knikkerbaan te ontwerpen uit papier en plakband. Niet eenvoudig!
Aan de hand van een video stappenplan werden de
leerlingen aan het werk gezet. Elke fase werd ook
grondig uitgetest en bijgestuurd waar nodig.

Thema boerderij in de kikker– en berenklas...
In Ursel gaan de schoolkinderen niet op plattelandsklassen, de omgeving van de school straalt
gewoon iedere dag opnieuw plattelandsklassen uit. Dat de school doorheen de seizoenen
omringd is door het boerenleven dat staat vast. Het schooljaar starten tussen de maïs, de tractoren op de akkers, de bedrijvigheid op de velden in de lente,…
In de kleuterklassen spelen we daar graag op in. Het is dan ook een klasthema dat bijna jaarlijks in de klasplanning voorkomt. Ieder schooljaar zit er wel een kleuter in de klas die op de
boerderij opgroeit. Menige boeren in Ursel verwelkomden de voorbije jaren al een klasgroep
uitgelaten kleuters.
Dit jaar zitten er verschillende boerenkinderen in de klas maar uiteindelijk gingen de kinderen
uit de 2e en 3e kleuterklas van juf Ann en juf Veerle op bezoek bij de familie Strubbe in de
Blauwgoedstraat.
De regen van die dag hield ons niet tegen!
Gewapend met regenlaarzen en het nodige enthousiasme werd het een fantastische
belevenis.
Naast alle leerrijke informatie waren er voor
de kinderen natuurlijk ook een aantal hoogtepunten. Het helpen voederen van de kalveren, het aaien van de lammetjes, het
stoeien en spelen in het stro, het melkmoment van de koeien kunnen meemaken,
het bewonderen en aaien van de imposante grote paarden,…
Belevingen die duizend keer veel meer
waard zijn dan gelijk welk lesje in de klas.
Nogmaals bedankt aan de familie Strubbe
voor hun gastvrijheid!

Klasverdeling schooljaar 2021—2022
Kleuter

Leerkrachten

Jules & Nellieklas

Juf Sarah & juf Evelyne

Kikkerklas (2e/1e kleuter)

Juf Veerle De Boever

Berenklas (3e/2e kleuter)

Juf Ann De Latter (3/5)/ juf Isabelle (2/5)

Differentiatieleerkracht

Juf Isabelle Rysman

Zorg kleuter

Juf Martine Sierens

Gymleerkracht

Juf Martine Dessomviele

•

Binnen de kleuterafdeling kiezen we opnieuw voor menggroepen waarbij de oudste kleuters in aantal
overwegen. Zo komt er een Jules & Nellieklas met heel wat eerste kleuters en enkele peutertjes die starten
in september. Deze groep telt bij de start zo’n 15 tal kleutertjes. De kikkerklas en de berenklas tellen zo’n
22 kleuters. In de kikkerklas zitten overwegend 2e kleuters aangevuld met de oudste eerste kleuters en in
de berenklas zitten alle 3e kleuters aangevuld met de oudste 2e kleuters. De effectieve klasverdeling zal
bekend gemaakt worden op de opendeur aperitief van maandag 30 augustus.

•

We kiezen daarnaast ook heel bewust voor een differentiatleerkracht die meer dan halftijds op maat van
onze kleuters zal werken in kleine groepjes buiten de klas. Daarbij gaat het om doelgerichte opdrachten
rond taalontwikkeling, fijnmotorische en wiskundige ontwikkeling.

•

Juf Ann zal vanaf volgend schooljaar deeltijds (8/24) als aanvangsbegeleider aan de slag gaan. Dat wil zeggen dat zij jonge startende kleuterleraren binnen de hele scholengroep zal begeleiden. 30% van de startende leraren houdt het voor bekeken binnen de 3 schooljaren. Via de rol van aanvangsbegeleider wil de
overheid die grote uitval tegengaan. Wanneer juf Ann afwezig is, zal juf Isabelle de klasgroep overnemen.

Klas lager

Leerkrachten

1e leerjaar

Juf Carla De Blaere & juf Martine Sierens

2e leerjaar

Juf Hanne Sneppe & juf Inge Stragier (1/5)

3e leerjaar

Juf Carine De Coninck

4e leerjaar

Juf Mira Bastiaen

5e leerjaar

Juf Hilde Van Hulle en juf Rebekka Van Acker

6e leerjaar

Juf Stephanie De Neve

Zorg team boven– en onderbouw Juf Carla De Blaere
Gymleerkracht

Juf Martine Dessomviele

Techniekleerkrachten

Juf Martine S. (1-3) en juf Mira Bastiaen (4-6)

•

Het eerste leerjaar vormt volgend schooljaar een vrij grote groep. Om die grote groep te ondersteunen zal
juf Martine Sierens in de voormiddag meermaals extra ondersteunen. Binnen taal en wiskunde zullen er
dus momenten zijn waarbij de groep door 2 leerkrachten wordt begeleid of de groep zal worden opgesplitst. In de namiddag voorzien we bovendien 2 extra lestijden LO waardoor er ook in de namiddag in
kleine groep zal gewerkt worden op maandag– en donderdagnamiddag.

•

Juf Carla zal vanaf volgend schooljaar halftijds de zorg opnemen voor de hele lagere school. Juf Hilde
wordt immers deeltijds aanvangsbegeleider. Dat wil zeggen dat zij, naast haar halftijdse opdracht in het 5e
leerjaar, jonge startende leerkrachten zal begeleiden (8/24). Ook juf Hilde krijgt dus de boeiende opdracht
om jonge mensen doorheen die eerste praktijkschok te loodsen waardoor ze toch met enthousiasme binnen onderwijs blijven.

•

Juf Inge wordt voltijds een flexibele juf met een gevarieerde opdracht van zorg- en pluswerking, naar hoekenwerk in het eerste leerjaar en enkele vervangingsopdrachten. Juf Mira neemt bijgevolg voltijds het 4e
leerjaar.

Update corona: Wat met volgend schooljaar?
Vanuit “Onderwijs Vlaanderen” krijgen we volgende informatie:
“Uitgangspunt is dat de start zo normaal mogelijk kan verlopen. In september
hebben immers de volledige volwassen bevolking en de oudste leerlingen de kans gekregen om zich
te laten vaccineren. Dat betekent dat een maximale bezetting in het kleuter-, leerplicht-, deeltijds kunsten volwassenenonderwijs alsook in internaten wellicht mogelijk is.
Zelfs zonder grote coronamaatregelen wordt schooljaar ‘21-‘22 het moment om lessen te trekken uit
de coronacrisis én te blijven inzetten op kwalitatief digitaal onderwijs en gezonde binnenlucht. Thema‘s zoals leerachterstand, ventilatie, digitalisering, oog voor kwetsbare leerlingen ... zullen meer dan
ooit centraal staan.
Via Schooldirect krijg je midden augustus een nieuwe update met richtlijnen om het nieuwe schooljaar organisatorisch veilig op te starten. Op dat moment is er meer zicht op de evolutie van de pandemie en de bereikte vaccinatiegraad.”

MOS-project: realisaties en klusteam gezocht
Dit schooljaar wisten we heel wat projecten te realiseren in het kader van MOS. Ook in deze laatste
nieuwsbrief willen we jullie ouders vanuit de school hiervoor hartelijk danken. Door jullie massale
steun bij de koekenverkoop, de Tekenfundactie en de Italian Lazy Friday konden we 500 m2 speelbos
aanplanten en avontuurlijke houten speeltuigen plaatsen bij zowel kleuter als lager.
Daarnaast kiezen we als groene school ook bewust voor een aangepast maaibeheer. Zo deden we mee
aan de “Maai-mei-niet” waarbij we delen van het gras lieten groeien. Zo geven we insecten en bloemsoorten meer kansen om te overleven. Ook vanuit educatief oogpunt is een schooltuin vol leven een
pak boeiender voor onze leerlingen.
Wat het onderhoud van het hele schoolterrein betreft kunnen we gedeeltelijk rekenen op de klusjesmannen die vanuit de scholengroep worden aangesteld. Toch hebben we daarnaast nood aan extra
handen. Daarom zijn we op zoek naar ouders/grootouders die ons extra willen bijstaan. We denken eraan om een 3-tal klusdagen te organiseren per schooljaar. Wat moet er dan gebeuren?
•

maaien gras met zitmaaier

•

bosmaaien van het lange gras/onkruid

•

onkruid wieden

•

onderhoud in de moestuin

•

aanplant van planten, struikjes, ...

Ouders, grootouders die bereid zijn ons bij te
staan kunnen zich opgeven via dit formuliertje. Alvast dank!!
https://forms.gle/xRnGQRFNKnTCTCHr6

Kalender 2021—2022
Wanneer?

Wat?

Info

Maandag 30 augustus

Opendeur aperitief

Tussen 17u en 19u zijn alle leerlingen
en ouders welkom voor een eerste
kennismaking!

Donderdag 9 september

Infoavond lager

We starten om 19u30.

Dinsdag 14 september

Infoavond kleuter

We starten om 19u30.

Woensdag 29 september

Pedagogische studiedag

Geen school voor de leerlingen

Zondag 3 oktober

Eerste communie

De leerlingen van het 2e leerjaar doen
het eerste communie.

Maandag, dinsdag en woensdag 4, 5
en 6 oktober

Tijdsklassen voor het 5e en 6e
leerjaar in Bokrijk

Onze oudste leerlingen gaan 3 dagen
op meerdaagse uitstap.

Maandag 1 tot zondag 7 november

Herfstvakantie

Geen school voor de leerlingen

Vrijdag 12 november

Facultatieve verlofdag

We maken de brug waardoor een verlengd weekend ontstaat.

Maandag 22 november

Grootouderfeest

Optredens van onze kleutertjes voor
alle oma’s en opa’s

Vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest!

De Sint komt naar Onze School

Woensdag 8 december

Pedagogische studiedag

Geen school voor de leerlingen

Vrijdag 24 december

Geen school meer in de
namiddag.

Om 11u45 mogen de leerlingen naar
huis of de opvang gaan.

Maandag 27 december tot 9 januari

Kerstvakantie

Geen school voor de leerlingen

Vrijdag 4 februari

Pedagogische studiedag

Geen school voor de leerlingen

Maandag 28 februari tot zondag 6
maart

Krokusvakantie

Geen school voor de leerlingen, wel
Frans kamp “Dis-moi” in Onze School

Woensdag 16 maart

Pedagogische studiedag

Geen school voor de leerlingen

Maandag 4 t.e.m. 18 april

Paasvakantie

Geen school voor de leerlingen, ook
niet op Paasmaandag 18 april

Zondag 1 mei

Schoolfeest!

Schoolfeest met optredens! Dit weekend dus zeker vrij houden.

Maandag 2 mei

Facultatieve verlofdag

Extra vrije dag na het schoolfeest

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Hemelvaart met brugdag

Geen school voor de leerlingen

Maandag 6 juni

Pinkstermaandag

Geen school voor de leerlingen

Ook de ouderraad plant voor volgend schooljaar terug een aantal toffe activiteiten!
Een eetfestijn met bingo, de carnavalsfuif en de “Lazy Italian Friday” staan alvast
op het programma! Meer info volgt...

