AFDELING KERKHOVE

VOORWOORD
Beste ouder(s),
de paasvakantie staat voor de deur ! Nog 2 weken tot aan Pasen.
Vorig schooljaar schreven we in de nieuwsbrief dat we hoopvol durfden
vooruitkijken naar een ‘normaal’ Pasen . Hoopvol, want daar staat Pasen
toch voor: HOOP !!
Sinds kort kunnen we al een beetje meer spreken van een Pasen zoals
vroeger… een Pasen zonder mondmaskers, zonder afstand, …
We beseffen echter ook heel goed dat corona nog niet voorbij is.
Maar toch durven we hoopvol vooruit kijken. Samen met iedereen die
voor de opvoeding van uw kinderen instaat, willen we voor uw kinderen
het beste en we kijken dan ook vol vertrouwen uit naar een betere
toekomst !
In deze nieuwsbrief kijken we ook vooruit. En we doen dat met onze
vaste rubrieken: planning en kalender, verjaardagen, maandmenu, …
Maar we kijken ook geregeld eens achteruit: wat maakten we in de
voorbije periode zoal op school en in de klas mee ? Een terugblik …
In deze nieuwsbrief zijn er ook opnieuw artikelen uit de klas opgenomen.
Zo kan u een klein beetje voelen wat er in de klas zoal gebeurde.
Op de website en op facebook komen er geregeld updates en meer
nieuws. En kijk ook zeker op de KLASWEBSITES: ook daar veel
nieuwtjes, foto’s, … van het klasgebeuren !!! Een aanrader !
En ook via mail houden we u tussendoor geregeld op de hoogte…
Hopelijk niet te veel met corona-updates…
Hebt u daarnaast nog een vraag, een probleem, een opmerking… neem
dan zeker contact op met de school (directeur of leerkracht).
Dit kan steeds via info@sjb2.be of via 056 64 79 53.
Directie en leerkrachten
P.S. De volgende nieuwsbrief verschijnt
op vrijdag 29 april.
Het wordt normaal gezien een dunnere
nieuwsbrief… we zijn dan immers nog
geen volle 2 weken opnieuw gestart !
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PASEN
’t Wordt Pasen
’t Wordt Pasen
als de jonge zonnestralen van buiten
ook bij mensen zichtbaar worden.
’t Wordt Pasen
als de naam van de mens naast je
met liefde wordt uitgesproken.
’t Wordt Pasen
als de woorden die mensen spreken
elkaar meer vertrouwen geven.
’t Wordt Pasen
als de nieuwtjes die we te vertellen hebben
vreugde brengen bij medemensen
’t Wordt Pasen
als het oude verhaal van Jeruzalem
een gebeuren van vandaag mag worden.
Antoon Vandeputte

We wensen jou
en je familie
een fijne paasvakantie toe.
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CORONA-RICHTLIJNEN
Richtlijnen zijn er (voorlopig) niet meer…
Maar: de volgende maatregelen blijven wel nog steeds belangrijk:

Als de maatregelen wijzigen, houden we u op de hoogte !!

LENTERAPPORT
De leerlingen van het lager kregen hun LENTERAPPORT mee.
Dit rapport bestaat uit 2 delen: een rapport sociale vaardigheden en een
puntenrapport. Zo krijgt u een zicht op de vorderingen van uw kind.
Heeft u vragen over het rapport, aarzel niet om de school te contacteren!

MAANDMENU
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VERJAARDAGEN
Afdeling Outrijve
dag
3
3
9
11
19
25
27

naam
Andrew
Mauro
Henri
Lucca
Marieloe
Moujahid
Elise

Afdeling Kerkhove
Maand april
klas
dag naam
klas
de
3 lj
2 Kendra
4de lj
5de lj
2 Dylan
5de lj
3de lj
4 Stien
5de lj
4de lj
25 Manou
6de lj
4de lj
Personeel
ste
1 kl
2 Brecht (ICT-coördinator)
de
4 lj
4 Maarten (2de lj Ou)
7 Jelle (3de gr Ou)
9 Hanne (kinderzorg)
12 Ann (opvang Ke)
19 Sabrina (buschauffeur)

BUITENLESDAG 28 april
Op donderdag 28 april vliegen alle leerlingen weer buiten tijdens de 6e
Buitenlesdag van MOS! In de voorbije maanden trokken de klassen reeds
meer dan vroeger naar buiten. En dat vooral vanwege corona, natuurlijk.
Buiten lesgeven is niet alleen leuk, er zijn nog heel wat goede redenen
om af en toe naar buiten te trekken om te leren:
- les in de natuur of gewoon buiten is gezond
- les in de natuur zorgt voor meer respect voor de natuur
- je doet nieuwe ervaringen op
- het is goed voor de creativiteit
- het motiveert kinderen om beter te presteren
- kinderen bloeien open: goed voor hun zelfvertrouwen
- lessen buiten zijn creatiever, dus leerstof
blijft beter plakken
- meer bewegen is ook beter presteren
- en nog zoveel redenen meer…
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ACTIVITEITEN met ouderraad
OUDERRAAD OUTRIJVE

CARWASH
Zaterdag 11-06-2022
van 13 tot 18 uur – speelplaats school

en… de ouderraad zorgt
voor een natje en een droogje
Meer info volgt !!!

The MASKED WALKER
Dank aan al wie meewandelde !
Het was een groot succes !

SCHOOL-REKENINGEN
De rekeningen voor de maand maart komen pas na de paasvakantie.
Let op: kreeg u (na een paar dagen) geen rekening, controleert dan…
- koos u voor digitale rekeningen, kijk dan eerst eens bij je
ongewenste mail.
- koos u voor papieren rekeningen, kijk dan eens in de boekentas van
je zoon of dochter.
Vindt u de rekening echt niet, stuur ons dan een mailtje.
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KALENDER
a) SPORTNAMIDDAGEN
19-04
03-05
17-05
31-05
14-06
28-06

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

26-04
10-05
24-05
07-06
21-06

3de trimester
2021-2022
3de graad
1ste kleuter
2de graad
2de-3de kl
1ste graad

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

26/04
24/05

Kerkhove

10/05
07/06

c) ZWEMMEN LAGER: (op donderdag):
3de
trim
21/04
28/04
05/05
12/05
19/05
26/05
02/06
09/06
16/06
23/06

3de
3de

3de
3de

Voormiddag
Afdeling Kerkhove
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
graad
2de graad
1ste graad
1ste graad
Hemelvaart
2de graad
graad
2de graad
1ste graad
3de graad
graad
2de graad
1ste graad

Namiddag
Afdeling Outrijve
de
3 graad
1ste graad
3de graad
2de graad
1ste graad
2de graad
3de graad
1ste graad
3de graad
2de graad
1ste graad
3de graad
3de graad
1ste graad

2de graad
1ste graad
2de graad
2de graad

d) SCHOOLREIZEN en andere uitstappen:
Naar de kinderboerderij BOKKESLOT:
ste
 1
kleuter: vrijdag 20 mei
de
 2
en 3de kleuter: vrijdag 10 juni
Schoolreis kleuter: naar JUNGLE CITY:
op maandag 30 mei
Schoolreis lager naar PLOPSALAND:
Op vrijdag 3 juni

e) NOG ENKELE DATA :

Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met maandag 18 april
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 APRIL
V

1

Z

2

Z

3

M

4

D

5

W

6

D

7

V

8

Z

9

Z

10

M

11

D

12

W

13

D

14

V

15

Z

16

Z

17 PASEN

M

18 PAASMAANDAG

D

19 Sportnamiddag 2de graad

W

20 Buitenspeeldag: NM

D

21 Zwemmen: NM - Secretaressedag

V

22

Z

23 VORMSEL

Z

24

M

25 VRIJE DAG

D

26 Kleuterzwemmen 2°-3° kl Ou - Sportnamiddag 3de graad

W

27

D

28 Zwemmen: VM + NM -

V

29

Z

30

Week 14
PAASVAKANTIE

Week 15

Week 16

Week 17

BUITENLESDAG
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NU ZEKER AL NOTEREN
VOLGEND SCHOOLJAAR:
- VORMSEL : zondag 23 april 2023 om 9 uur in de kerk van
Outrijve voor de vormelingen van onze school
- EERSTE COMMUNIE: zondag 28 mei 2023 om 9 uur (Pinksteren)
in de kerk van Outrijve voor de eerste communicanten van onze
school.

VERBOUWINGEN KERKHOVE
De verbouwingen aan de
kleuterklassen in afdeling
Kerkhove vorderen goed.
De eerste fase, de fase van de
dakwerken zal, als alles meevalt,
grotendeels afgerond zijn
halfweg de paasvakantie.
Na de paasvakantie kunnen de kleuters opnieuw veilig en wel hun klasje
gebruiken.
De tweede fase: het vervangen van het buitenschrijnwerk (ramen en
deuren) start pas later. We hopen nog steeds op eind mei.

DIGITAAL NIEUWS
Kijk geregeld naar de website: www.sjb2.be want, daar vind je een
schat aan informatie…
Daarnaast zijn er ook:
KLASWEBSITES
Elke klas heeft z’n website met
informatie over de klas en de
werking, maar ook een
agenda, een fotoalbum,…

VIRTUELE RONDLEIDING
Ga op bezoek in onze
school van achter je
computer !! Ontdek de
klassen en de materialen.
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KLASARTIKELS
Peuter-1ste kleuter
Wat doe je als we niet meer in onze klas kunnen door de werken?
Heel veel leuke activiteiten met de klas van juf Channa!
ei-estafette

gezelschapsspelletjes met
ouders en grootouders

massage

alles op wieltjes

naar de bioscoop

verwendag

buggywandeling

ZALIG PAASFEEST
Peuters – kleuters
en juf Suzy
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2de- 3de kleuter
Het leven zoals het is…

Na de vakantie begonnen we met het thema ‘Ridders en jonkvrouwen’.
We begonnen het thema met een heel grappig verhaaltje ‘de ridder
zonder billen’. De kleuters vonden het verhaaltje hilarisch en wilden het
elke dag opnieuw horen. Ook in onze hoekjes was het plezant en leefde
het thema enorm. Onze poppenhoek werd een
echt kasteel. De kleuters konden zich verkleden
in een jonkvrouw of ridder, spelen met zwaarden
en de schilden.
In de hoek met het fijne materiaal konden de
kleuters met het kasteel spelen en met de kleine
riddertjes en paarden.
In de bouwhoek probeerden de kleuters kastelen
te bouwen. Dit deden we in de zandbak ook.
De kleuters konden ook aan de slag met de
knutselkar. Daarin zaten verschillende
stappenplannen om een kasteel, jonkvrouw
of ridder te tekenen.
Dat deden ze fantastisch!!!
Ook aan de knutseltafel werd heel hard
gewerkt. Alle kleuters maakten een schild.
De jongens maakten een ridderhelm en de
meisjes en echte jonkvrouwhoed.
De letterhoek en de denkhoek bleven natuurlijk ook niet leeg. Daar werd
flink aan de slag gegaan met cijfertjes en lettertjes. De kleuters konden
woordjes stempelen, letters tellen, een gezelschapspelletje spelen met
kleine riddertjes, rijmwoordjes zoeken,… Met andere woorden de kleuters
hebben binnen dit thema weer veel bijgeleerd door te spelen!!! 
We sloten het thema af met een
leuk ridderfeest. De kleuters waren
verkleed in echte ridders en
jonkvrouwen.
Ze zagen er prachtig uit.
We dansten met elkaar en genoten
van een lekkere wafel met bloemsuiker.
Het was een topthema, door het
enthousiasme van de kleuters!!!
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1ste en 2de leerjaar
Als een visje
Tijdens de WERO-lessen leerden we hoe we ons
als een visje in het water kunnen voelen. We
dragen zorg voor ons lichaam om te voorkomen
dat we ziek worden, we bestrijden luizen als ze
opduiken, maar we leerden ook wat te doen bij
een noodgeval?
Via het leuke liedje ‘112 kidsfilm’ leerden we in
verschillende stappen hoe we de hulpdiensten
kunnen bellen.
Ben je in nood? Geen zorgen, de eerste graad
schiet ter hulp!
Pssst … Alleen bij verloren euromuntjes kunnen
we niet helpen. We leerden dat we hiervoor het
best kunnen langsgaan op de spoed.

Speciale outfits

We kwamen de afgelopen weken ook wel
eens in een andere outfit naar school dan
gewoonlijk. Zo mochten we onze pyjama
dragen op de dag voor Bednet, waar we
ook over leerden in de klas.
En nog niet zo lang geleden droegen we
onze steunkousen om de Werelddownsyndroomdag te steunen.

Eerste leerjaar

Tot slot nog even wat speciale aandacht voor de leerlingen van het eerste
leerjaar.
Zij zijn niet alleen volop bezig met de
voorbereidingen voor de eerste communie.
Daarnaast ontfermen ze zich ook over de
kindjes van het 3e kleuterklasje om hen
kennis te laten maken met het nieuwe
leerjaar a.d.h.v. heel veel leuke
activiteiten.
Wees welkom!
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3de en 4de leerjaar
08/03/2022 inleefdag

Op dinsdag 8 maart sloten we ons thema van
wereldoriëntatie ‘ Een duik in het verleden’ af
met een inleefdag.
Alle kinderen uit de klas kwamen naar school
zoals het vroeger was. Bij het binnenkomen
's morgens kregen de kinderen ook een
'nieuwe, oudere' naam. Op deze manier
konden zij zich nog beter inleven.
Ook de juffen deden mee en kwam als non
naar school & wat waren ze streng!

11/03/2022 bednet

Op 11 maart 2022 was het Bednet.
Alle kinderen van de school kwamen naar
school in hun mooiste pyjama op Bednet te
steunen!

21/03/2022 wereld downsyndroom dag
Op maandag 21 maart was het ‘Wereld –
Downsyndroom Dag’.
Iedereen uit de klas deed 2 verschillende
sokken aan.

22/03/2022 bezoek aan de bibliotheek

Tijdens de jeugdboekenmaand mag een
bezoek aan de bibliotheek van Avelgem
natuurlijk niet ontbreken. Niets leuker dan
aan de hand van een spelletje de bib te leren
kennen.
Voor we terug naar school vertrokken kregen
we ook de kans om een leesboek, een
informatieve boek en een strip naar keuze te
ontlenen! Wat is lezen toch leuk!

Benieuwd naar wat wij nog allemaal
doen in de klas?
Neem dan zeker een kijkje op onze
website!
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5de en 6de leerjaar
STEM – kettingreacties.
Deze maand was het opnieuw tijd voor een
STEM-activiteit.
In groepjes bedachten de leerlingen een
oplossing voor een probleem.
Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat een
kettingreactie bouwen de beste oplossing
was. Met heel wat materiaal gingen de leerlingen
aan de slag. Bij het uittesten, botsten ze op
verschillende moeilijkheden. Zo was de wind af en toe de boosdoener,
stond het materiaal wat te ver uit elkaar waardoor de reactie tot stilstand
kwam, … Maar oefening baart kunst.


Uitstap naar de kerk.
Op 15 maart bezochten we de kerk in Kerkhove.
Onze gids was Ann, de mama van Julie en Elise
(oud-leerlingen). Op verschillende plekken in de
kerk stonden we eens stil. We mochten zelfs
een kijkje nemen in de sacristie. Ze vertelde
heel wat interessante weetjes.
Naast het luisteren kregen enkele kinderen ook
de kans om de bel laten luiden, eens plaats te nemen in de biecht –en
preekstoel. Wat leuk dat we hier eens de kans voor kregen.


Uitstap naar de middenschool.
De kinderen van het zesde leerjaar denken nu meer dan ooit aan hun
toekomst. Zo starten ze in september in een nieuwe school, een grote
school. Doorheen het schooljaar kregen de leerlingen al enkele
opdrachten en vragen om nog extra bij hun studiekeuze stil te staan.
Hierbij hoorde ook een uitstap naar de middenschool te Avelgem. Na de
uitleg, namen ze een kijkje in verschillende klassen. In de techniekklas
werd een sleutelhanger gemaakt. Het was een leerrijke voormiddag.
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JAARTHEMA
Op het einde van de maand
februari kwamen onze 2 superhelden
Victor en Ria op bezoek.
We blikten samen nog eens terug
naar het vorige thema van de
maand februari : ‘HELDEN MELDEN
PESTGEDRAG”.
De superhelden Ria en Victor
merkten al snel dat er heel wat
werd gedaan in de verschillende
klassen rond dit thema.
Natuurlijk hadden de superheld ook
voor de maand maart een nieuwe spreuk
mee: “HELDEN SCHELDEN ZELDEN”.
De kinderen van de 2 de graad kregen de
opdracht om hier een prachtige affiche
voor te maken.
Na heel wat brainstormen gingen ze aan
het werk en kregen ze dit als prachtig
resultaat:
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KLEURPLAAT
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