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Met ons jaarthema van dit schooljaar willen we het accent leggen
op het sociaal-emotioneel leren.
De eerste weken van dit schooljaar is er werk gemaakt van de klas-en
schoolafspraken en zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan!
Vaak is het nodig om afspraken te herhalen of nieuwe uit te vinden….
Vaak is het mooi om te zien hoe nieuwe kinderen opgenomen worden in de
nieuwe klasgroep….
Vaak is het mooi om te zien hoe instappertjes de schoolwereld binnen stappen
en een hele nieuwe wereld zien open gaan….

Aan ouders die vroeger leerling waren op onze school, delen we met veel
droefheid mee dat juf Rita Van Looveren is overleden.
Juf Rita was een gouden juf en een vaste waarde in onze kleuterschool.
Ze was reeds 13 jaar op pensioen, maar had nog een warm hart voor onze
school en een nauw contact met het huidige team.
We bewaren alleen maar warme herinneringen en leven heel sterk mee
met de familie.

Ons schoolleven in deze Corona-tijd?
We blijven elke dag werk maken van een zo veilig
mogelijke schoolomgeving, waarbij we proberen
het risico op besmetting maximaal in te dijken.
Elk gezin heeft al een beslisboom via mail en op
papier ontvangen.
Ze worden opnieuw opgenomen in deze nieuwsbrief.
Bedankt aan alle (groot)ouders om de mondmaskerplicht te
respecteren.
Het blijft belangrijk dat alle volwassenen op straat wachten tot de
bel gaat en voldoende afstand houden.
Ramen en deuren zullen zoveel mogelijk openstaan.
Er wordt zoveel mogelijk verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht
afgevoerd.
Voorzie warme kledij voor jullie kinderen, liefst in laagjes.
Extra ventileren zal de komende maanden voor een
lagere temperatuur zorgen in de klas. De voordelen
voor de luchtkwaliteit gaan echter voor op
energiebesparing en thermisch comfort.

Een blik op de volgende maanden
Belangrijke data voor volgend schooljaar :
-dinsdag 17 november 2020: informatieve ouderavond rond ‘gezag vanuit
verbinding”: Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mag ik nog eisen van mijn kind? En wat als
mijn kind niet doet wat ik van hem of haar verwacht?

-zaterdag 12 december: kerstwandeling – onder voorbehoud
-vrijdag 12 februari: carnavalsdag
-donderdag 11 maart: kleuters naar de binnenspeeltuin
-dinsdag 30 maart: lagere school: Kids in town: Antwerpen (onder voorbehoud)
-van 4 tot en met 7 mei kasteelklassen
-zondag 9 mei: Eerste Communie
-zaterdag 15 mei: Vormsel
-vrijdag 4 juni: 3de lj reist naar Bokrijk
-FAMILIEDAG 6 juni 2021 – onder voorbehoud
-donderdag 10 juni: Techniekdag voor 3-4-5de lj
-dinsdag 29 juni: sportdag voor de ganse school
-dinsdag 29 juni: receptie schoolverlaters
Vrije schooldagen van januari tot en met juni voor schooljaar 2020-2021:
-vrijdag 2 oktober 2020 – woensdag 27 januari 2021 – woensdag 28 april 2021:
pedagogische studiedag
-maandag 5 oktober 2020 – vrijdag 12 maart 2021: facultatieve verlofdag
-herfstvakantie van maandag 2 november tot en met zondag 8 november ‘20
-woensdag 11 november: Wapenstilstand
-kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari ‘21
-krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari ‘21
-paasvakantie van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021
-donderdag 13 mei O.H.Hemelvaart en vrijdag 14 mei als brugdag
-Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Instapmomenten schooljaar 2019-2020
Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 9 november’20
Op woensdag 28 oktober van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 4 januari ‘21
Op woensdag 16 december van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen op vrijdag 1 februari ‘19
Op dinsdag 26 januari van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 22 februari ‘21
Op woensdag 10 februari van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 19 april ‘21
Op woensdag 31 maart van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen op 17 mei ‘21
Op woensdag 12 mei van 8.45u tot 9.45u
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WIST JE DAT……………
we met elke klas een Lindeboom hebben gemaakt van handen van elke
klasgenoot: IK-JIJ-WIJ verbonden in onze Lindeboom.
dat de leerlingen voor het kinderparlement gekozen zijn:
1ste lj: Lovely + Wout
2de lj: Indi + Loïs
3de lj: Carmina + Vic M.
4de lj: Sam + Lou
5de lj: Eline + Cayden
6de lj: Marthe + Gitte of Lisse
DAT DE BEWAKING ’S MORGENS ECHT PAS OM 8.30u START.
Op Brasschaatstwg staan er vaak te vroeg kinderen aan de voorpoort.
We hopen samen met de betrokken ouders dat er niets gebeurd op straat
 Op Achterrboekstwg worden de kinderen bij FERM binnen gebracht.
dat onze tweeling van de gele klas; Nina en Kato
glunderen als grote zussen. Hun zusje MILA is geboren op
21/09.
Een dikke proficiat aan mama en papa!!

Vanaf oktober gaat de groene klas alleen maar op donderdag sporten en de
gele klas alleen maar op woensdag. Beide groepen krijgen dan meer tijd en zijn
met minder kleuters in de zaal.
Traditiegetrouw organiseert PZ Grens ook dit jaar een fietscontrole op onze
school. Op 19 oktober op Brasschaatstwg en op 23 oktober op
Achterbroeksteenweg. Alles zal coronaproof benaderd worden door de
inspecteurs. Ook dit jaar is er een mogelijkheid om de fietsen te laten markeren
Graag ontvangen wij voor 12 oktober een mailtje naar directie@chterbroek.be
zodat wij een overzicht kunnen maken van de leerlingen die hun fiets willen
laten markeren.
U kan als ouder ten allen tijde een aanvraag doen via de website van de politie
om een fiets te laten markeren via de volgende link:
https://www.pzgrens.be/dienstverlening/preventie (fietsmarkeren).
De markeerlabels worden dan met de post verstuurd naar het thuisadres.

WAFEL –CHOCOLADEVERKOOP 2020 GAAT VAN START
Naar jaarlijkse gewoonte bieden wij vanuit onze school chocolade en wafels
aan. Door hieruit een keuze te maken, steunt men onze school in de acute
kosten van de schoolgebouwen EN ons bouwfonds.
Elk kind krijgt 2 papieren mee voor onze wafel/chocoladeverkoop.
Wij hopen dat er ten voordele van ons bouwfonds veel dozen kunnen worden
verkocht. Er mogen zeker nog veel papieren bij gevraagd worden!
Wij hopen dat veel families, buren, vrienden onze school willen steunen.
Als de verkoop stijgt, worden alle klassen beloond met een halve dag geen les
en wordt er per klas een leuk IK-JIJ-WIJ moment uitgewerkt.

Bij bewegingsopvoeding staat de totale en harmonieuze ontwikkeling van elk
kind centraal. Daarom is er naast het werken aan motorische vaardigheden ook
aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, een positief en
realistisch zelfbeeld, zelfvertrouwen en een gezonde en fitte levensstijl.
Dit willen we weergeven in een nieuw rapport voor de lagere school.
Dit rapport is bedoeld als een persoonlijk portfolio, een groeiboek, dat de
evolutie van uw kind meet doorheen zijn/haar lagere schoolloopbaan.
Vanaf nu zullen we het dus hebben over een SPORTFOLIO i.p.v. een rapport!
Ons sportfolio bestaat uit 3 delen. Je zou kunnen zeggen per graad één deel,
maar dat kan variëren naargelang het kunnen van ieder kind.
In het sportfolio staan zowel basis-als uitbreidingsoefeningen.
Ieder kind kan zoveel mogelijk op eigen tempo, een bepaalde vaardigheid
onder de knie krijgen. Wanneer een vaardigheid behaald is, wordt dit
aangeduid in het sportfolio.
We richten ons ook meer op sociale vaardigheden. D.w.z. dat we het ook
belangrijk vinden hoe je kind meewerkt in de les, zich gedraagt t.o.v. andere
leerlingen, behulpzaam is, zelfredzaam, eerlijk kan spelen, …
Dit zal ook terug te vinden zijn in het sportfolio.
Zowel leerkracht als leerling zelf zal dit beoordelen.
2x per jaar wordt het sportfolio meegegeven naar huis (dus niet meer met het
rapport van de klas).
Er kan dan een gesprek plaatsvinden op uw vraag, maar ook op vraag van de
sportjuf!
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Ped.studiedag voor de leerkrachten van 9u tot 15u: alle kinderen vrijaf

Facultatieve verlofdag: iedereen vrijaf
Zwemdag
Sport en spel voor 2-1-3

Geld wafels/ chocolade
Evacuatie-oefening in de namiddag

Fietscontrole + markeren 4de, 5de en 6de lj
Geld wafels/chocolade
Zwemdag
Sport en spel 6-4-5
19u schoolbestuur

Fietscontrole + markeren 1ste , 2de en 3de lj, eventueel kleuters
Winteruur

Bibliotheekbezoek
20u ouderraad
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