VOORWOORD
Beste ouder(s),
de krokusvakantie staat voor de deur… een weekje vakantie dat
waarschijnlijk meer dan deugd zal doen.
De voorbije periode vanaf de kerstvakantie, was toch wel een zware
periode.
Zwaar, want een vrij lange periode: zeven schoolweken.
Maar ook zwaar omdat we toch een aantal weken met corona-perikelen
worstelden.
En vorige week kwam daar dan nog Eunice bij… een stevige storm.
Dus dat weekje krokusvakantie, hopelijk met veel zon, zal welkom zijn.
In deze nieuwsbrief kijken we nog even achterom, maar blikken we
vooral vooruit naar de periode tot aan de paasvakantie: 4 drukke weken.
Stilaan worden er voorzichter opnieuw wat activiteiten gepland.
Nog niet zo heel veel, maar toch raakt onze agenda is al redelijk gevuld.
De data en onze kalender vindt u verder in de nieuwsbrief… Mogen we
vragen de data die voor uw kind van toepassing zijn ook te noteren op
uw eigen kalender !
In deze nieuwsbrief leest u alles over wat gepland is, maar we brengen u
ook opnieuw heel wat informatie.
Natuurlijk kan u ook steeds ‘verse’ informatie en foto’s van activiteiten
terugvinden op onze website ( www.sjb2.be ) of op facebook en op de
klaswebsites en facebookpagina’s.
Directie en leerkrachten

CORONA-RICHTLIJNEN
Geen mondmaskers meer voor de kinderen !
Maar: de volgende maatregelen blijven wel nog steeds belangrijk:

Als de maatregelen wijzigen, houden we u via mail op de hoogte
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MAANDMENU

VERJAARDAGEN
Afdeling Outrijve
dag
4
7
8
15
16
16
20
26
27

naam
Shane
Rhune
Lukas
Cedric
Loïc
Aimeric
Hakkan
Logan
Ralph

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

maart
dag naam
3
Achille
4
Jazley
6
Bente
7
Juliette
13 Cayétano
23 Febe
Personeel
7 Juf Veerle (4de lj Ou)
15 Juf Suzy (1ste kl Ke)
15 Jean-Paul (klusjesman)
21 Vera (administratie)

klas
5de lj
1ste lj
1ste kl
2de kl
1ste lj
4de lj
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JAARTHEMA
Afdeling Outrijve:
Misschien is het jullie al opgevallen? De kinderen op onze school zijn
geen gewone kinderen meer… Nee nee, ze worden meer en meer échte
helden!
Zo leerden de superhelden Vic, Tor en Ria ons enkele belangrijke skills
om een held te worden:
 Zo ontdekten we hoe we “hulp kunnen bieden”
en “hulp kunnen vragen”, want… EEN HELD SNELT TER HULP!
 Ook in de week tegen pesten kregen wij uiteraard tips van onze
helden. Een echte held zoekt naar oplossingen tegen pesten, pest
zelf niet,..., dus… ECHTE HELDEN MELDEN PESTGEDRAG!
Zo wordt naar school gaan voor elk kind elke dag een heldhaftig verhaal.
Daar streven onze helden naar!

Afdeling Kerkhove:
Eind januari kwam onze superheld Ria terug op bezoek. Victor bleef
jammer genoeg thuis want hij was een beetje ziek.
Superheld Ria luisterde eerst naar wat de kinderen in de maand januari
hadden gedaan rond “EEN HELD SNELT TER HULP”.
Daarna kregen we van superheld Ria een nieuwe spreuk voor de maand
februari: “HELDEN MELDEN PESTGEDRAG”!
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar
kregen de opdracht om hier een prachtige
affiche voor te maken.
De spreuk van februari past ook perfect bij
‘de week tegen pesten’ die van 18 tot 25
februari loopt.
Alle kinderen kregen in deze week de 4 stippen
op hun hand van #stipit!
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OOG VOOR LEKKERS
Op woensdag 9 maart is er uitzonderlijk géén fruit via de school.
Graag zelf voor een stuk fruit zorgen die dag !!
Bij het begin van het schooljaar kon je inschrijven voor deze fruitactie.
Voor slechts € 5 kreeg je kind dan elke woensdag een stuk fruit.
Deze € 5 werd echter in september NIET aangerekend. Een vergetelheid.
Daarom staat dit nu wel op de factuur van februari (die je na de
krokusvakantie krijgt). Natuurlijk enkel bij die kinderen die intekenden.

CHAUFFEURS GEZOCHT
Activiteiten en uitstappen zijn na de krokusvakantie gelukkig
weer mogelijk:
- de sportnamiddagen in sporthal Ter Muncken
- de activiteiten in de bibliotheek (in de jeugdboekenmaand)
- …
Om de klassen te vervoeren hebben we onze mini-busjes.
De vervoerskosten bij deze uitstappen worden betaald door de
ouderraden (dankzij de verkoop van pannenkoeken,…). Met dank.
Maar om met die busjes te rijden zoeken we nog (extra-) chauffeurs.
Kan jij je vrijmaken om eenmalig of meerdere keren in te
springen als chauffeur (een gewoon rijbewijs volstaat) ?
Of is er in de familie een oom, tante, oma of opa die dit wel ziet
zitten ? Geef dan een seintje via info@sjb2.be
DANK

NU ZEKER AL NOTEREN
FEEST voor de
directeur
Een verrassingsfeest als
afscheid… VRIJDAG 24 JUNI
IN DE VOORAVOND !!
Binnenkort krijg je
waarschijnlijk meer nieuws.

NU ZEKER AL DIE
AVOND VRIJHOUDEN !!
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ACTIVITEITEN met ouderraad
OUDERRAAD OUTRIJVE
Géén schoolfeestoptreden dit jaar… maar wel…
een

WANDELTOCHT

met opdrachtjes, een zoektocht, .. én een bar.

Nu reeds zondag(namiddag)
27 maart vrijhouden !!

Meer info volgt !!!
TAKE AWAY KAASPLANKJES
De verkoop was een groot succes !
DANK !

OUDERRAAD KERKHOVE
PANNENKOEKENVERKOOP
De verkoop was ook dit keer een groot succes !
DANK !
De opbrengst wordt gebruikt om de kosten bij uitstappen
(o.a. busvervoer) te verlichten !!
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KALENDER
a) SPORTNAMIDDAGEN

MAART
2021-2022

We gaan (eindelijk) opnieuw naar sporthal Ter Muncken (Avelgem)
8-03
22-03

3de graad
1ste kl

15-03
29-03

2de-3de kl
1ste graad

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

15/03

Kerkhove

29/03

c) ZWEMMEN LAGER: (op donderdag):
2de
trim
10/03
17/03
24/03
31/03
07/04

3de
3de

Voormiddag
Namiddag
Afdeling Kerkhove
Afdeling Outrijve
de
ste
3 graad
1 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) JEUGDBOEKENMAAND:

Het thema van de jeugdboekenmaand dit jaar is:
Er is extra-aandacht voor boeken, lezen en de
bibliotheek…
Elke klas gaat op bezoek naar de bib en voor sommige klassen is er een
auteurslezing. En er zijn ook boekenboxen.
Meer info volgt.

e) ONTHAALDAG: zaterdag 19 maart 2022
Meer info verder in deze nieuwsbrief !

f) VASTENACTIE:

Ook dit jaar schenken we tijdens de vastenperiode
speciale aandacht aan de strijd tegen armoede in
het Zuiden.
Met onze acties helpen we kinderen in Sabou (Burkina Faso).
Vzw Sabou zorgt voor water, voedsel, onderwijs, bouw van een
kleuterschool…
Na de krokusvakantie meer info over de acties.

g) NOG ENKELE DATA :

Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met maandag 18 april
Instapviering (voor 1ste communicanten): zondag 27 maart (10.30 u)
Vormselviering: zaterdag 23 april in de kerk van Avelgem
Vrije dag: maandag 25 april !
Eerste communie: zondag 8 mei (9 uur) in de kerk van Outrijve
Pedagogische studiedag: woensdag 11 mei
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KALENDER MAART
D

1 Complimentendag

W

2

D

3

V

4

Z

5

Z

6

M

7

D

8 Sportnamiddag 3de graad

W

9

KROKUSVAKANTIE

Week 10

D

10 Zwemmen NM

V

11 Pyjamadag

Z

12

Z

13

M

14

D

15 Kleuterzwemmen Ou / Sportnamiddag 2de-3de kl / Info-avond 3de kl Ou

W

16

D

17

V

18

Z

19 ONTHAALDAG

Z

20

M

21 Internationale dag tegen racisme en discriminatie

D

22 Sportnamiddag 1ste kleuter / Info-avond 3de kl Ke

W

23

D

24 Zwemmen NM

V

25

Z

26

Z

27 10.30u:Instapviering / NM: The Masked Walker (wandeltocht)

M

28

D

29 Kleuterzwemmen Ke / Sportnamiddag 1ste graad

W

30

D

31 Zwemmen VM +NM

Vr

Week 11

Zwemmen VM +NM / Oudercontacten 6de lj Kerkhove

Week 12

Week 13

1
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ONTHAALDAG 19 maart

ONTHAALDAG
(voor nieuwe kleuters en leerlingen):
zaterdag 19 maart 2022
Basisschool Kerkhove: van 9.30u tot 12.00u
Basisschool Outrijve: van 14.00u tot 17.00u
Meer info op: www.scholenavelgem.be of op: www.sjb2.be
Je kind kreeg een affiche mee. Wil u deze zichtbaar uithangen?
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OVERGANG naar 1

ste

leerjaar

Om de overgang van het 3de kleuter naar het 1ste leerjaar voor te
bereiden organiseren we een infoavond voor de ouders van onze 3de
kleuters.
Deze overgang is immers een grote stap, die we zowel voor de kinderen
als de ouders willen begeleiden !

UITNODIGING

We nodigen je uit naar een infoavond op:
dinsdag 15 maart (Outrijve)
en dinsdag 22 maart (Kerkhove) om 19.30 u
over de voorbereidingen op de overgang naar het eerste leerjaar.
(Graag zonder kinderen !!!) We eindigen omstreeks 20u30.
Samen met de klasleraar en de zorgcoördinator proberen we op een
heldere en eenvoudige manier een beeld te scheppen over :
- de voorbereidende stappen die we met uw kleuter
in de klas zetten
- de verwachtingen van de lagere school
- de ontwikkeling van uw kind
- de zorg en begeleiding als het wat moeilijker gaat
- uw rol in deze overgang
- ...
Er volgt nog een aparte uitnodiging (met inschrijfstrook) na de
krokusvakantie.

10

VERBOUWINGEN KERKHOVE
De werken aan de kleuterklassen in
afdeling Kerkhove starten halfweg maart.
De eerste fase: de dakwerken start vanaf
21 maart.
Er komt onder andere een laag isolatie op
het dak en een nieuwe dakbedekking.
Deze werken duren 3 weken (waarvan de
laatste in de paasvakantie valt).
Tijdens de werken zal er een deel(tje) van de kleuterspeelplaats afgezet
zijn voor de veiligheid. De klassen zullen ook niet gebruikt kunnen
worden. De kleuters zullen gedurende deze 2 weken in andere lokalen les
krijgen.
De tweede fase: het vervangen van het buitenschrijnwerk (ramen en
deuren) start pas later. Waarschijnlijk (hopelijk) ergens eind mei.
We houden u op de hoogte.
FIETSENSTALLING:
Na krokus verhuizen we de fietsenstalling.
Het stuk grond naast de klas van juf Suzy is
sinds kort eigendom van de school.
De garage die er staat wordt vanaf nu gebruikt als fietsenstalling.
Vanaf nu moeten fietsers zich niet meer een weg banen tussen spelende
vriendjes. ’s Avonds gaat de fietsenberging ook op slot… dus ook fietsen
die even op school blijven zullen veilig staan.

NIET VERGETEN
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KLEURPLAAT
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