Nieuwsbrief 7 Maart: schooljaar 2015- 2016

Beste ouders,

Wij hebben allemaal kunnen genieten van een zalige krokusvakantie. We zijn klaar om de resterende
zes weken (tot aan de paasvakantie) met volle energie aan te pakken. In die periode staat er nog heel
wat op de agenda!
Deze brief is ook terug te vinden op onze website.

Op de agenda:

Dinsdag 1 maart

→

start inschrijvingen broers en zussen

Woensdag 2 maart

→
→
→

MST voor 1° groep van de 2° kleuterklas
oudercontact voor de 3° kleuterklas
samenkomst verkeerscomité

Donderdag 3 maart

→
→

workshop kinderrechten voor het 6° leerjaar
schoolraad om 20.00u

Vrijdag 4 maart

→

lokale verlofdag: geen school

Maandag 7 maart

→
→

start van onze projectweek
bib voor het 2°, 3°, 4° en 5° leerjaar

Dinsdag 8 maart

→

uitstap voor het 3° en 4° leerjaar

Woensdag 9 maart

→
→

MST voor de 2° groep van de 2° kleuterklas
workshop kinderrechten voor het 5° leerjaar

Donderdag 10 maart

→

uitstap voor het 6° leerjaar (luchthaven)

Maandag 14 maart

→
→

start inschrijvingen kinderen van het personeel
zwemmen

Dinsdag 15 maart

→
→

uitstap 1° leerjaar B
leerlingenraad

Woensdag 16 maart

→
→
→

start reguliere inschrijvingen
pedagogisch studiedag: geen school voor de leerlingen
oudercomité om 20.00u

Donderdag 17 maart

→

kindergemeenteraad

Dinsdag 22 maart

→

workshop klimaatverandering voor het 4° leerjaar

Vrijdag 25 maart

→
→
→
→
→

sobere maaltijd
kinderrommelmarkt
vastenvoettocht
kronkeldiedoe voor het 1° leerjaar
rapport

Maandag 28 maart

→

paasvakantie

Wist je dat …


er een pedagogische studiedag is op woensdag 16 maart. Op deze dag is er dus geen school
voor onze kinderen.



onze zorgenvriendjes populair zijn in het klasje van juf Veerle! We willen alvast de mama’ s
bedanken die ons geholpen hebben met het haken van deze vriendjes.



Anton Gleuf en K-Leentje op bezoek waren? Ze brachten voor ons een hele leuke
goednieuwskrant mee. De kinderen gingen mee op zoek naar een leuke titel voor deze krant.
Het werd: DE VROLIJKE VRIENDEN KRANT!



Anton Gleuf en K-Leentje hebben op onze school nu een eigen brievenbus. De kinderen
kunnen hier al het positieve nieuws van de school posten.



meester Guanny de kinderen van onze school laat voetballen in ‘Den Dijk’ op woensdag 16
maart.
Er ook een ‘torbal-tornooi’doorgaat in onze school. Dit voor leerlingen van de derde graad.
Torbal is een balspel voor mensen met een visuele beperking.



er bij meester Hans terug nieuwe vriendjes zijn ingestapt? Er zijn nu 19 peutertjes aanwezig
in de klas.



de kleuters van juf Jessika geleerd hebben over de vuilnisman. Ze gingen zelf op pad en
konden op de parking een zak vol vuilnis verzamelen. Nadien werden de handjes stevig
gewassen!



de kinderen van de tweede kleuterklas op reis gingen naar Afrika! Ook de gevoelens kwamen
aan bod. Blij – bang –boos – verdrietig! We herkennen het allemaal wel eens.



de klaspop van juf Natalie op wereldreis vertrokken is. De kleuters wisten te vertellen dat hij
in Afrika, Australië, China en Colombia is geweest.



de kleuters van de derde kleuterklas de dieren van de axenroos leren kennen! Een leeuw,
een uil, een schildpad of een kameel: ze hangen allemaal in onze klas.



de kinderen van het eerste leerjaar gingen dan weer schaatsen om de verjaardag van hun
meesters te vieren. Dat was een echt feest!



de leerlingen bij juf Jirka alles afweten van huizen. Grote huizen, kleine huizen, gekke huizen,
… daar weten ze nu alles van.



de leerlingen bij meester Koen verschillen de beroepen besproken hebben. Willen de
kinderen nu echt zoals hun papa zijn of toch liever brandweerman?



er in de klas van juf Elisabeth twee nieuwe leerlingen zijn? We hopen dat ze zich snel thuis
voelen in onze school.



onze leerlingen van het 4° leerjaar in de les techniek een zaklamp hebben gemaakt!



de leerlingen van de derde graad het belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk gingen bezoeken.
Onze leerlingen werken er mee aan het project ComingWorldRememberMe.
Van 20 tot 28 februari 2016 is Engelenburcht, in samenwerking met het Belevingscentrum
’14-’18 in Tildonk, gastheer voor het project ComingWorldRememberMe (CWxRM).
CWxRM zet van 2014 tot 2018 de Eerste Wereldoorlog op een creatieve manier in de kijker.
Curator Jan Moeyaert en kunstenaar Koen Vanmechelen willen op 4 jaar tijd 600.000
beeldjes in klei laten maken als symbool voor de 600.000 gesneuvelden op Belgisch
grondgebied. Die beeldjes worden in 2018 in Ieper op een stuk niemandsland geplaatst in
een‘landart’installatie.
Wij stellen tot doel om in Engelenburcht 1.000 beeldjes te creëren. In zaal Ursula zal een
mobiel atelier opgesteld worden waar je je eigen beeldje kan maken en meer uitleg krijgt
over het project. Dit beeldje wordt nadien verbonden met de naam van één van de vele
gesneuvelden uit de ‘Groote Oorlog

Mededelingen:



We weten dat ouders ’s morgens soms weinig tijd hebben om hun kinderen af te zetten op
school. Toch durven wij te vragen de kinderen niet op de speelplaats achter te laten als er
nog geen toezicht aanwezig is. Dit voor de veiligheid van de kinderen! Onze leerkrachten
proberen stipt om 8.15u de poort te openen.



Vrijdag 25 maart wordt een drukke dag ! Er staan heel wat activiteiten in onze agenda. Zo
gaan we wandelen ten voordele van de gekozen projecten en wordt er een sobere maaltijd
aangeboden. In de namiddag kunnen we opnieuw genieten van een toffe
“speelgoedrommelmarkt”. (Uitnodiging volgt!)



Fietsen zijn niet goedkoop en de kinderen groeien er toch zo snel uit. Daarom vond onze
werkgroep ‘verkeer’ het een goed idee om tijdens de speelgoedrommelmarkt de ouders ook
de kans te geven tweedehands fietsen te verkopen. Wij hopen op een succes!



Onze rommelmarkt gaat door op de speelplaats van de lagere school. Ook de ouders van
onze kleuters en 1° leerjaar zijn welkom om onze markt te bezoeken of te bemannen.
Wandel zeker en vast eens tot in de Kelfsstraat!



Op woensdag 2 maart kwam het verkeerscomité bij elkaar om de verkeerssituatie rond de
school te bespreken. Het was zeker en vast een zinvolle vergadering. Info en acties zal je
binnenkort zien verschijnen!

Projectweek:
Van maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart werken wij met alle kinderen aan een
schoolproject. We hebben hiervoor een heel mooie boek klaar staan met als titel: ‘De encyclopedie
van de fantasie.’ Het spreekt voor zich dat sprookjes en oude ambachten hier zeker ten tonele zullen
verschijnen.

Dank je wel!
De ouderraad en het leerkrachtenteam willen alle mensen bedanken om ons te steunen tijdens de

eetdag van zaterdag 27 en zondag 28 februari. In de Tiendenschuur was er een gezellige drukte
aanwezig en dat vonden wij ongelooflijk fijn. Dank je wel!

Vriendelijke groeten van het voltallige team te Wakkerzeel

Niet te missen!

Vrijdag 25 maart 2016
KINDERROMMELMARKT
TWEEDEHANDS
FIETSENVERKOOP

Zaterdag 28 mei 2016
SCHOOLFEEST

