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VOORWOORD
Beste ouder(s),
de Kerstvakantie begint zoals u weet een weekje vroeger.
Hopelijk helpt dit ‘afkoelingsweekje’ om de corona-cijfers de goede
richting te doen uit gaan.
Ook op school is het de laatste weken nog duidelijker geworden dat
corona na bijna 2 jaar nog steeds niet uit ons leven is.
We snakken met z’n allen naar de terugkeer naar het ‘normale’ leven.
En ik vrees dat we dit alleen maar lukt door ons aan de richtlijnen en
maatregelen te houden.
En zowel onze kleuters en leerlingen, de personeelsleden én de ouders
hebben zich daar echt heel voorbeeldig aan gehouden.
PROFICIAT daarvoor en vooral DANK !!
Het eerste trimester zit er dus op… en voor de leerlingen van het lager is
ook de proevenperiode ongeveer voorbij. Sommige klassen moeten door
omstandigheden wel nog wel enkele proefjes inhalen na de kerstvakantie.
Het kerstrapport komt op vrijdag 14 januari.
Na de kerstvakantie verandert er op school wel het een en ander, vooral
in verband met het personeel. Verder in deze nieuwsbrief leest u er meer
over.
In de nieuwsbrief vindt u nog heel wat andere informatie, de kalender,
aankondigingen, … maar zoals steeds voor een vakantieperiode zijn er
ook artikels uit de klassen.
In die artikels blikken we terug op de klaswerking in de voorbije weken.
Weliswaar waren er weinig (of geen) uitstappen of bezoeken , maar toch
valt er van alles te vertellen over wat de kinderen in de klas beleefd
hebben.
Deze artikels vindt u in het 2de deel van deze nieuwsbrief.
U weet het, heeft u vragen of opmerkingen, dan kan u steeds bij ons
terecht.
En neem zeker geregeld een kijkje op de klas- en schoolwebsites.
Veel leesgenot en aan ieder van u:

EEN ZALIG KERSTFEEST
en EEN GELUKKIG NIEUWJAAR !!
En geniet (toch een beetje) van de eindejaarsfeesten !
Directie en leerkrachten
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CORONA-UPDATE
De laatste weken kregen ook wij te maken met heel wat afwezigheden
als gevolg van quarantaine en corona-besmettingen.
Al bij al viel het echter goed mee… we moesten geen klassen sluiten en
voor de afwezigen proberen de leraren bij terugkeer (en ook na de kerstvakantie) de leerstof zo goed mogelijk in te halen. Dank daarvoor !!
TOCH EEN BELANGRIJKE OPROEP VOOR NA DE KERSTVAKANTIE:
 Blijf waakzaam en voorzichtig !!
 Houd je aan de richtlijnen en maatregelen.
 Ben je ziek, dan blijf je thuis !
BELANGRIJK: De activiteiten en planningen verder in deze
nieuwsbrief zijn sowieso onder voorbehoud !!

WIJZIGINGEN PERSONEEL
Op 1 januari gaat Juf Annemie met pensioen en op 1 januari start
meester Frederik halftijds in een “meelooptraject”.
Hij wordt halftijds vrij geroosterd om de vele facetten van het directeurschap te leren kennen en onder de knie te krijgen.
Hij is nog geen directeur, maar hij is als het ware ‘op
stage’.
Daarnaast zal hij halftijds juf Annemie vervangen in het
2de leerjaar van Kerkhove.
Juf Hannah verandert ook van opdracht: zij neemt
vanaf 1 januari de 3de graad in Kerkhove over.
In het 4de leerjaar van Kerkhove (+ een aantal uren in
het 1ste en in de zorg) wordt zij vervangen door juf Lien.
Lien De Temmerman is nieuw op onze school.
We zijn er zeker van dat je dit goed zal doen !
Welkom in ons team en op onze school !
Concreet: vanaf 1 januari tot einde schooljaar:
AFDELING KERKHOVE
Liselot Vanoverberghe
1ste en 2de leerjaar
Lien De Temmerman
de
2 leerjaar
Frederik Deroose
de
de
3 en 4 leerjaar
Emmanuelle Colle
de
4 leerjaar (+ ambulant…)
Lien De Temmerman
de
de
5 en 6 leerjaar
Hannah Baert
In onze afdeling Outrijve verandert er niets.
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DANK juf ANNEMIE
Na een lange carrière neemt juf Annemie nu
afscheid van onze school. Ze mag immers
vanaf 1 januari genieten van haar rustpensioen.
Juf Annemie had de laatste jaren halftijds het
2de leerjaar van onze afdeling Kerkhove onder
haar hoede.
Ze heeft aan heel veel kinderen les gegeven
met veel geduld en liefde.
Maar ze was niet alleen voor de kinderen een
zorgzame juf, ook de collega’s konden steeds
bij haar terecht.
Juf Annemie, geniet van je pensioen !
Wij zullen je allen héél hard missen.
DANK JE WEL, voor die vele jaren inzet voor onze school !
Een echt ‘groots’ afscheid konden we je (nog) niet geven, maar
dat heb je nog te goed !!

OPROEP:

Omdat we door de vervroegde kerstvakantie nog geen echt afscheid van
juf Annemie konden nemen, vragen we aan alle kinderen (en hun ouders)
om een kerst- (en bedankings-)kaartje te sturen naar juf Annemie.

KERSTRAPPORT
Door de extra-week kerstvakantie en door een
aantal afwezigen was het niet voor elke klas
haalbaar om alle proeven nog voor de vakantie af
te nemen of te verbeteren. (De klasleraren communiceerden hierover.)
Daarom beslisten we om het Kerstrapport pas na de vakantie mee te
geven: op vrijdag 14 januari.
Terzelfdertijd krijgt u ook de proeven mee (als die nog niet meegingen
naar huis).
Het rapport bestaat uit 3 delen:
 Het SOCIAAL MAANDRAPPORT van december
 Het PUNTENRAPPORT (taal, wiskunde, …)
 Het BEWEGINGSRAPPORT
Let op: géén MUZISCH RAPPORT dit keer: in onze nieuwe methode
muzische vorming wordt er na elk thema geëvalueerd, ook met de
kinderen. Deze evaluaties gaan na het thema mee naar huis.
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MAANDMENU

VERJAARDAGEN
Afdeling Outrijve
dag
3
3
10
15
18
19
25
26
28
28
29

naam
Camille
Igor
Ylliano
Arne
Alies
Benjamin
Thibaut
Mosa
Eléanore
Wout
Julie

Afdeling Kerkhove
Maand
klas
4de
lj
de
4 lj
1ste kl
6de lj
4de lj
1ste lj
2de lj
1ste kl
3de lj
5de lj
5de lj

januari
dag naam
10 Maily
12 Fran
29 Linde

5
26

klas
6de lj
1ste kl
4de lj

Personeel
Juf Channa
Juf Liselot
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KALENDER 2

de

trimester

a) SPORTNAMIDDAGEN (dinsdagnamiddag)

Met de 2 afdelingen samen naar sporthal Ter Muncken (Avelgem)
11-01
18-01
25-01
1-02

1ste graad
2de graad
3de graad
1ste kl

8-02
15-02
22-02
8-03

2de-3de kl
1ste graad
2de graad
3de graad

15-03
22-03
29-03

2de-3de kl
1ste kl
1ste graad

b) KLEUTERZWEMMEN (op dinsdag: 10.25-11.15):
Outrijve
Kerkhove

11/01
25/01

8/02
22/02

15/03
29/03

c) ZWEMMEN LAGER: (op donderdag):
2de
trim
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02
17/02
24/02
03/03
10/03
17/03
24/03
31/03
07/04

3de
3de
3de
3de

3de
3de

Voormiddag
Namiddag
Afdeling Kerkhove
Afdeling Outrijve
de
ste
de
graad
2 graad
1
graad
3 graad
2de graad
3de graad
1ste graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
1ste graad
1ste graad
3de graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
2de graad
de
de
2 graad
3 graad
1ste graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
2de graad
krokusvakantie
3de graad
1ste graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
1ste graad
1ste graad
3de graad
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
2de graad
Paasvakantie

d) OUDERCONTACTEN

Op woensdag 23 en/of donderdag 24 februari 2022 nodigen we de
ouders uit voor een oudercontact met de leraar.
Meer info volgt later via een aparte brief.

e) MEDISCH SCHOOLTOEZICHT:
ste

1 lj
1ste + 5de lj
6de lj

Medisch consult
Vaccinatie *
Medisch consult

Ou
14-02 VM
17-02 VM
08-02 VM

Ke
18-01 VM
18-01 NM
/

School
School
VCLB

* Vaccinatie: dit zijn de normale vaccinaties… NIET de corona-vaccins !
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KALENDER JANUARI
Z

1

Z

2

M

3

D

4

W

5

D

6

V

7

Z

8

Z

9

Nieuwjaar
Week 1
KERSTVAKANTIE

M

10 Start 2de trimester

D

11 Kleuterzwemmen Ou / Sportnamiddag 1ste graad

W

12

D

13 Zwemmen (VM+NM))

V

14

Z

15

Z

16

M

17

D

18 Sport-nm 2° graad / Medisch consult 1s° lj Ke / Vaccinaties 1°+5° lj Ke

W

19

D

20 Zwemmen (NM)

V

21

Z

22

Z

23

M

24

D

25 Kleuterzwemmen Ke / Sportnamiddag 3de graad

W

26

D

27 Zwemmen (VM+NM))

V

28

Z

29

Z

30

M

31

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5
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NU AL NOTEREN…

DIKKE TRUIENDAG
17 februari

VLAAMSE WEEK
TEGEN PESTEN
18-25 februari

VERBOUWINGEN
CORONA heeft ook een belangrijke invloed op onze
Verbouwplannen !

VENTILATIE

van lokalen wordt één van de
belangrijkste opdrachten (en ‘oplossingen’) tegen corona.
1) In elk lokaal komt er een CO2-meter. Hierbij houden we de luchtkwaliteit constant in het oog.
Tot nu werd de lucht in elke klas een tijdlang met een paar CO2meters gecontroleerd om zo een risico-analyse op te stellen.
Vanaf januari wordt de lucht dus in elk lokaal en op elk moment in
de gaten gehouden.
2) Daarnaast zijn we volop plannen aan het maken om de klassen van
een degelijk ventilatie-systeem te voorzien.
Geen eenvoudige klus en zeker niet goedkoop…. Maar we vinden
goede lucht (ook na corona) erg belangrijk ! (P.S. in het
kloostergebouw van Outrijve is er reeds ventilatie !)
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ACTIVITEITEN met ouderraad
OUDERRAAD OUTRIJVE

OUDERRAAD KERKHOVE

Meer info volgt !!
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DEEL 2:
KLASARTIKELS
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Peuter-1

ste

kleuter

Sociaal project
Maand december:
de held van het voetbalveld, samen spelen.
Deze maand was het onze beurt om het
thema uit te werken!
We startten met het vertellen van een
boekje “de voetballer”.
In het boekje vertellen ze dat het heel
belangrijk is om samen als groep te
voetballen. Zo kan je heel veel bereiken.

We kleurden een grote voetbal en alle
kleutertjes werden een echte voetbalheld.

We leerden ook een versje aan:
Jij en ik, ik en jij,
wij zijn vriendjes allebei.
Samen spelen dat is fijn,
jij en ik, ik en jij!

Kerstgroetjes
van ons allemaal!
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de

2 -3

de

kleuter

Samen in ons klasje 
Na de herfstvakantie was het zover. Dan kon ik eindelijk beginnen in de
2de – 3de kleuterklas in Kerkhove. Maandagochtend 8 uur 35… Spannend
voor de kleuters maar ook voor mij! Toen we eindelijk samen in de kring
zaten liep alles los. Het voelde heel goed en vertrouwd. We gingen die
week van start zonder thema. We namen de tijd om elkaar, de afspraken
en de gewoontes te leren kennen.

Letters ♥♥♥

Wat leeft meer in een 2de en 3de
kleuterklas dan letters en cijfers?
Elke dag hoor ik wel eens “juf dat
is de letter van mijn naam”.
Letters, letters, letters overal letters.
Dus hebben we sinds november
een letterkast in onze klas.
Elke week staat een nieuwe letter
in de kijker. In november was
dat de letter O van oma en opa.
De kinderen mochten allerlei
voorwerpen meebrengen die met
die letter starten.
Wat lagen er leuke dingen in ons
Kastje: oorstokjes, oorbellen,
ovenwant, een oranje blokje…
Daarna was de letter S van Sinterklaas aan de beurt. Opnieuw brachten
de kinderen van alles mee. Een slang (geen echte gelukkig), een schoen,
een stoeltje, een sok, een spiegel, een strik, sardientjes… met andere
woorden er lag héél veel in ons kastje. De kleuters gingen er ten volle
voor!
Zijn jullie ook al zo benieuwd welke letter er in januari aan de beurt zal
zijn? Spannend! Je kan het volgen op onze facebookpagina: SJB
Kerkhove, 2021-2022, K2-3

Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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1

ste

en 2

de

leerjaar

Hoekenwerk

In de eerste graad doen wij veel aan hoekenwerk.
Op maandag en donderdag is er een reken- en taal hoekenwerk. Zo
oefenen we de leerstof op een speelse manier in. Rond het thema
Sinterklaas was er een verborgen boodschap te ontrafelen, een
pietengym dobble, rijmteksten afwerken, pakjes leren inpakken, mutsen
en mijters ontwerpen in de fabriek, splitspakjes, bingel, …

Zelfstandig werk

Ook de leerlingen uit de eerste graad leren snel om zelfstandig te
werken. De opdrachten worden samen overlopen. Daarna gaan de
leerlingen alleen aan de slag. Het is de bedoeling dat elke leerling tijdens
het zelfstandig werk ook aan de computer werkt.
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3

de

de

en 4

leerjaar

 Bezoek kerkhof
Tijdens de lessen godsdienst waren wij in de maand oktober – november
volop bezig met thema 2: verdriet.
Rond Allerheiligen en Allerzielen gingen we te voet naar het kerkhof te
Waarmaarde. Daar kregen we enkele rustige zoekopdrachten. Wat
leerden we heel wat bij!
 Voorleesweek
Op maandag 22/11 begon de
voorleesweek. Op deze dag kwam
juf Liselot voorlezen in onze klas.
Ze las een stukje voor uit het boek
'Het plan van professor Snootman'
van Marc de Bel.
Zo een spannend boek!
Ook onze juffen lazen de hele week voor uit een boek van Roald Dahl:
‘De griezels’. Tot slot keken we op vrijdag 26/11 naar een livevoorleessessie op Facebook van Maureen Vanherberghen.
 Sint
Op vrijdag 26/11 schreven we een brief naar Sinterklaas.
We vroegen speelgoed voor op de speelplaats, in de tuin en voor in onze
klas. Hopelijk was Sinterklaas blij met onze mooie brieven!
Wij leerden ook heel wat bij over de kunstenaar Piet Mondriaan. En niets
leuker om Piet Mondriaan te gebruiken als techniek voor onze
zwarte/roet-piet.
Wat een prachtige resultaten!
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5

de

de

en 6

leerjaar

Project “Shakespeare”
Na de herfstvakantie leerden we deze beroemde artiest kennen.
Toen gingen we in muzische aan de slag met het kijken naar fragmenten
uit zijn beroemdste stukken. We speelden zelf stukjes mini-theater met
woorden die we zelf uitvonden. In ons werkboekje leerden we hoe we
woorden konden bedenken, vertrekkende vanuit bestaande woorden. We
luisterden ook naar muziekfragmenten van hedendaagse artiesten, waar
Shakespeare op één of andere manier in verweven zat.
Daarna kozen we individueel een productie die ons aansprak en bouwden
we met wegwerpmateriaal (dozen, tijdschriften, …) een eigen decor.
Handig om dat, met onze eigen chrometop, op eigen tempo te kunnen
doen ! Ook de acteurs werden geïmiteerd met stukjes karton. Toen dat
allemaal klaar was, was het klaar om de klas ons eigen “Shakespearefragmentje” te gaan voorstellen. En het publiek…dat was alvast heel erg
enthousiast !
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BEZOEK VAN DE SINT
Sinterklaas op bezoek: woensdag 1 december
Het sintbezoek startte al 2 dagen eerder, toen we met onze klas een
superleuk Cluedospel speelden. Hierin moesten we tips verzamelen waar
Sinterklaas zich bevond, want Zwarte Piet had ons via een brief laten
weten dat de Sint spoorloos was. Het spel bestond uit een aantal leuke
opdrachten, verdeeld over de juffen en meester. Uiteindelijk bleek de
Sint zich in de keuken te bevinden. De spelletjes waren zeer afwisselend:
van voetballen, tot dansen, een tableau vivant maken, met blikken
gooien…enz.
Woensdag 1 december begon met ons traditionele “Sint-ontbijt”:
heerlijke klaaskoeken met chocolademelk en als extraatje een
chocoladefiguur. Heerlijk, was dat !
Na de speeltijd kwam directeur Marc aan met de Sint en 2 “roetmieten”.
Elke klas bracht een leuk nummer en tenslotte was het tijd voor ons
zakje snoep én onze cadeautjes.
Ondanks de coronamaatregelen beleefden we opnieuw een leuke “Sintvoormiddag” op school.
Tot volgend jaar, Sinterklaas !
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AFSCHEID JUF ANNEMIE
Beste allen
Na 37 jaar is het vandaag mijn laatste dag op onze school in Kerkhove.
Ik denk met plezier terug aan de vele leuke momenten die ik heb mogen
beleven met mijn leerlingen, de ouders, mijn collega’s en alle
medewerkers. Ik heb altijd met plezier les gegeven.
Nu ik zie dat al mijn oud-leerlingen het goed hebben, ben ik blij dat ik
hieraan mijn steentje heb kunnen bijdragen.
Als dichte buur zal ik nog dagelijks meeleven met het plezier dat de
kinderen tijdens de speeltijden mogen beleven.
De tijd is nu gekomen om andere dingen te doen.
Een van mijn lievelingsactiviteiten is taarten en koeken bakken. Mijn
collega’s zal ik zeker nog af en toe eens verrassen met een bezoekje en
een stukje zelfgebakken taart.
Als oma van Manon en Basil, zal ik nu ook meer tijd hebben om met hen
te spelen, te wandelen , te knutselen en te koken …
Ik wens jullie nog een prettige eindejaarsperiode, zalige kerstdagen en
een gelukkig 2022 !
Het moge jullie allen goed gaan en tot ziens.
Juf Annemie
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KLEURPLAAT
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