AFDELING OUTRIJVE

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…
5

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
De wolken verdwijnen. De zon gaat weer schijnen. Wat is er aan de
hand? Het is lente in het land.
De blaadjes gaan groeien. De bloemen gaan bloeien. Wat is er aan de
hand? Het is lente in het land.
De kip legt een ei, de koe staat in de wei. Iedereen is blij, het is lente! De
winter is voorbij! Schapen worden geschoren, lammetjes geboren.
Iedereen is blij, op de boerderij!
De geitjes gaan stoeien. De kalfjes gaan loeien. Iedereen is blij. Op de
boerderij!
Het thema de boerderij zal pas na de paasvakantie behandeld worden,
maar de kippen en de eitjes kwamen natuurlijk nu al aan bod. Het is
Pasen! We maken ons eigen paasmandje! Overal eitjes, de paashaas is
geweest, we gaan ze samen zoeken wat een feest!
Wat een mooie kleuren. Wat een fijne geuren.
Thema kleuren zal ook een thema zijn voor na de paasvakantie! Zoals je
ziet springt de lente helemaal binnen in onze klas! Dan gaan we naar
buiten om al die mooie kleuren van de natuur te bewonderen.
Wat hebben we nu wel al gedaan? Het thema cinéma was een groot
succes! Heel leuk om te doen met de kleuters, de vriendjes van juf
Maaike mochten op filmnamiddag komen. We bekeken de film: Plop in de
wolken! En we aten popcorn.

Ook thema de bakker was een echt succes! Zo bakten we
zoutdeegtaartjes, bakten we pannenkoeken en deze laatste aten we met
heel veel smaak op!
Zalig Pasen iedereen! Geniet van de paasvakantie en de eerste
zonnestralen van dit jaar!
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2de- 3de kleuter
Tijdens het thema ‘Kikker in de kou’ deden wij een leuk experiment. We
maakten onze eigen ‘ijsverf’. We mengden water met ecoline, deden de
vloeistof in een ijsblokjesvorm en zetten er stokjes in. Nadat het mengsel
een nachtje in de diepvries had gestaan, konden we schilderen met onze
‘ijsverf op een stokje’. Dat moest natuurlijk snel gebeuren … want we
ondervonden ook dat in onze klas het ijs heel snel smolt!

Wij maakten ook kennis met het prentenboek ‘De gruffalo’. In dit verhaal
is een kleine muis een vos, uil en slang te slim af …
Wij vonden het een super leuk verhaal en besloten het te gaan naspelen.
De rollen werden verdeeld. We maakten zelf onze kostuums en
schilderden een mooi decor.
Voor we het toneel konden opvoeren, moesten we natuurlijk veel
repeteren.
De jongste kleuters en de leerlingen van de 2de graad kwamen kijken
naar onze voorstelling.
Na afloop kregen we een groot applaus!
Tijdens het thema ‘Geurtjes’ maakten we geen schilderij met verf. Nee,
deze keer maakten we verf met verschillende kruiden. Het werd een
‘geurenschilderij’. De geurenschilderijtjes zorgden dan ook voor heel wat
verschillende geurtjes in onze klas.
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1ste en 2de leerjaar
Jeugdboekenmaand
We duiken in verschillende boeken
van de bibliotheek. Zelfs de derde
graad helpt ons daarmee. We
doen nog veel meer dan lezen. We
houden een boekenshow, de
boekendief komt al dansend een
boek pakken en we maken een
levend schilderij met een boek
erbij. We hebben veel boeken- en
leesplezier!

Hoekenwerk met het 3de kleuter
De kinderen waren heel enthousiast
want hoekenwerk met de klas van juf
Maaike kon eindelijk doorgaan. De
poppenhoek blijft een favoriet van veel
kindjes en de kleuters waren alvast
heel enthousiast om eens te kijken in
de klas van het eerste leerjaar.

STEM
Nu waren we wel eens benieuwd welk stofje
geen water doorlaat. De kinderen
onderzochten verschillende stofjes door te
voelen en te kijken. Daarna gingen ze aan de
slag met potjes, elastieken en water. Nu
weten de kinderen goed uit welke stof een
regenjas gemaakt is. Om de proef af te
sluiten, testten we uit of de paraplu ook uit
het correcte materiaal gemaakt is. 😉
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3de en 4de leerjaar
GELUKSTRAPPERS

Tijdens dit WERO-thema kwamen we alles te weten over hobby’s, sporten
(bewegingsdriehoek), persoonlijke grenzen, soorten speelgoed, fair play
en technische systemen. We maakten een robothand en organiseerden
onze eigen Olympische Spelen.

WITLOOF

Tijdens de week van het witloof probeerden we deze speciale groente te
laten groeien. De wortels werden deskundig in een bakje met aarde
gestopt. Heel raar … er groeiden witte blaadjes i.p.v. groene.
Boeiend en lekker!

ZONNIGE BLOEMEN / VASTEN / ASWOENSDAG

Aan het begin van de vasten zaaiden we zonnebloemen. Hiervoor
gebruikten we de zaadjes van vorig jaar. We verbrandden eveneens
droge palmtakjes samen met papiertjes waarop we dingen geschreven
hadden die we beter willen doen. Dan strooiden we een klein beetje as op
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de aarde. Wat leuk om het groeiproces te volgen. De kinderen krijgen
hun plantje mee naar huis om verder te verzorgen.

ELK DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE

De dierenwereld heeft voor ons geen geheimen meer. We weten er alles
over: gewervelde en ongewervelde dieren, soorten dieren, de
voortplanting, de evolutie en aanpassingen van dieren, hoe dieren
praten, … We gingen op zoek naar dieren in het biotoop dicht bij de
school. Uiteindelijk staken we de handen uit de mouwen om iets te doen
voor de natuur. In de STEM-namiddag maakten we een heus
insectenhotel.

5de en 6de leerjaar
In de voorbije periode mochten
wij de mondmaskers vaarwel
zwaaien en konden wij onze
mooie snoetjes weer in allerlei
bochten wringen. Zie hier…
Onze knotsgekke klas!

Vastenperiode
Wij stonden stil bij wat de
veertigdagentijd is, wat soberheid
is,... Zo dachten wij na over ons eigen
gedrag en probeerden wij te
‘herbronnen’. En dat aan de hand van
een kunstwerkje!
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Tutorlezen

Wij helpen onze kleine vrienden uit 1 en 2 bij het lezen. Dit doen we
vanaf nu elke vrijdag. Hopelijk zorgen wij er mee voor dat ze vlotte
lezers worden!

JAARTHEMA
Het maandthema van MAART:

ECHTE HELDEN SCHELDEN ZELDEN
Niet alleen VIC, TOR en RIA zijn
SUPERHELDEN bij ons op school.
Alle kinderen, kleuters en lagere
schoolkinderen doen hun best om een
beetje HELD te zijn.
Deze maand dus door te proberen om
niet te schelden.
Op het sociaal maandrapport (van de
klassen lager) vind je terug waarop de
klas specifiek de aandacht richtte.
En ook hoe je kind het er van af bracht.
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KLEURPLAAT
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