Beste ouders,
Eerst en vooral onze besten wensen voor het nieuwe jaar!
Dit wegelpraatje focust op leuke nieuwsjes en een gezonde
portie feel good news! Op het laatste blaadje vind je ook een
‘save the date’ stukje!
Ons team wenst u alvast een gezond en gelukkig 2022!
Nieuws uit Zuid Afrika!

Herinneren
jullie je nog onze
viooltjesactie
van vorig
schooljaar? We
kregen een
berichtje uit
Kleinskool, Zuid
Afrika! Ze
bouwden daar
een mooi klasje
met onze
bijdrage!
In 2022 herhalen
we deze mooie
en zinvolle actie!

Deelname STEM-olympiade

Binnenkort kun je dit bordje aan onze schoolpoort zien
hangen. Een aantal leerlingen van het 6de leerjaar deden
mee aan de Vlaamse Junior Stem Olympiade.
De Vlaamse Junior STEM Olympiade wil jongeren hun
technologisch talent laten ontdekken, de belangstelling voor
technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied
vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond
technologie bijstellen, de maatschappelijke relevantie van
technologie aantonen.
Wegelpraatje januari 2022
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Zie ginds komt de stoomboot….!

Samen met de
kinderen
schreven we een
brief en maakten
we tekeningen
voor Sinterklaas
en de Zwarte
pieten. Daarna
gingen we
allemaal op zoek
naar de rode
postbus. Vol
spanning
wachten we op
een antwoord.

In afwachting van het Sinterklaasfeest konden de allerkleinsten van onze school
zich inleven in de rol van Sinterklaas of zwarte Piet: lopen op het dak, kruipen
door de tunnel, pakjes gooien in de schoorsteen, rijden op de stokpaardjes, vullen
van de zak…
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En op vrijdag 3
december kwam
de Sint met een
roetpiet
corona-veilig op
bezoek! De
leerlingen en
leerkrachten van
het kleuterteam
zorgden voor de
sfeer en
gezelligheid! Tot
volgend jaar!

Bosklasplezier 3de leerjaar!

Het derde leerjaar
genoot van een zalige
driedaagse bosklassen
in het
domein Puyenbroeck in
Wachtebeke. Zalig
weertje, toffe
activiteiten, mooie
omgeving,
hartverwarmende
vriendschappen en
enthousiaste kinderen,
een zeer geslaagde
editie dus waarvan ze
nog steeds nagenieten!
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Ondertussen in het 4de leerjaar!

Nieuws uit de werkgroep ICT

Sinds enkele weken beschikken
alle leerlingen van het zesde
leerjaar over een eigen laptop op
school. Zo kunnen ze efficiënt de
ICT-vaardigheden onder de knie
krijgen om een vlotte overstap te
maken naar het secundair. Om
onze laptops op een veilige en
nette manier te kunnen opbergen,
hebben we de hulp ingeschakeld
van Guido. Hij maakte voor de
verschillende klassen piekfijn
afgewerkte kastjes, volledig op
maat.

Chapeau voor dit prachtige
werk! Hier zullen we lang
plezier aan beleven! Dankjewel
Guido!
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Spelen is leren!

Wekelijks doorlopen de kinderen van het tweede en derde leerjaar een circuit in de
eetzaal. In dit circuit gaan ze aan de hand van speelse doe-opdrachten hun fijne
motoriek oefenen, schrijven, lezen, de maaltafels oefenen,…
Maar ze leren ook hoe een matrix werkt, hoe ze zichzelf kunnen organiseren en ze
trainen hun geheugen. Wij zien hier wekelijks enthousiaste kinderen die op een
speelse manier heel veel bijleren.

STEM in het 5de en 6de leerjaar!

In het vijfde en zesde leerjaar
laten we de kinderen op een
speelse manier kennis maken met
een aantal STEM-activiteiten.
Aan de hand dozen ' legoeducation ' onderzoeken de
kinderen basisprincipes zoals
hefbomen, tandwielen, ... Nadien
maken ze per 2 een groot bouwsel
waarbij ze geleerde principes
toepassen. Zo maakten enkele
vijfdes reeds een briefweger! In
het zesde maken de kinderen '
een hamer'.
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Op uitstap naar De Westhoek!

In Flanders fields...
daar leerden we,
In Flanders fields...
daar bewonderden we,
In Flanders fields...
daar stonden we
versteld,
In Flanders fields...
daar besloten we,
nooit meer oorlog,
plus de guerre,
no more war,
nie wieder Krieg

Pastoraal op school…een blik achter de schermen!

We werkten een adventsproject uit van Welzijnszorg in de
lagere school. Tijdens de Godsdienstlessen neemt Robby ons
tijdens de advent elke week mee in zijn verhalen over zijn
leven. Het thema van dit project is 'Samen over de drempel'.
In de klas staan er enkele activiteiten op het programma
waardoor de kinderen zich verdiepen in armoede en welke
invloed dit heeft op de huisvesting.
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Op deze foto zie je juf Anja
in de klas aan de slag rond de
advent. Samen met moeke
Maria aftellen tot de geboorte
van Jezus.

Aan het bureau van juf Cindy staat deze
mooie kerstboom!De slingers zijn
zelfgemaakt met foto’s van de kleuters en
in de kerstballen prijkt een foto van elke
juf.
Ook in deze tijden zijn we verbonden met
elkaar en dragen we zorg voor elkaar.

Het hele jaar door werken we met het pastoraal
jaarthema :’de kracht van verbinden, wat bomen
vertellen…’
In de lagere school krijgen de kinderen elke
maand een bladwijzer mee met daarop een link
met het jaarthema en een ‘waarde in de kijker’.
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Breinhelden aan het werk!

Het vierde leerjaar maakte kennis met
de breinhelden Effi en Furon. Zij
wonen op de breinheldenplaneet. Deze
helden helpen ons om ook sterke
breinkrachten te ontwikkelen en aan de
hand van hun verhalen, leuke spelletjes
en opdrachten.
Zo kwamen spiegelkracht,
gevoelskracht, startkracht, onthoud- en
doekracht en buigkracht al aan bod.
Deze krachten oefenden hen in het
omgaan met veranderende situaties,
hun materiaal klaarleggen en starten
aan een taak, reflecteren over zichzelf,
hun gevoelens op een fijne manier
uiten, het gebruiken van
ezelsbruggetjes, woorden, prenten en
liedjes bij het onthouden van dingen en
nog zoveel meer.
En… we zijn er nog niet! We hebben
nog heel wat breinkrachten te
ontdekken

In het 5de leerjaar gingen ze ‘determineren’ en ‘exploreren’

In het vijfde hadden we het
thema ' Wegwijs in de atlas ' .
We leerden opzoeken,
afstanden berekenen met de
schaal, ons oriënteren en
maakten kennis met de
landen van Europa.
In november trokken we naar
het park om bomen en
bladeren te determineren.
Dat sloten we af met een
creatieve opdracht : een
kunstwerk maken met
natuurlijk materiaal.
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Ook dat nog….een blik achter de schermen

Figuur 1 werkgroep speelplaats houdt alles netjes!

Figuur 3 Het survivalparcour werd uitgebreid voor alle leerjaren! Op de foto
speelplaats 1ste leerjaar! Dank aan de ouders die geholpen hebben!

Figuur 2 bouwhoek 1ste leerjaar
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Figuur 4 Tijdens de pedagogische studiedag maakte juf Cindy samen met haar papa werk van de rustige hoek!

Figuur 5 Ook tijdens de pedagogische studiedag...Vic van 'Bingel' kwam uitleg geven over de vele mogelijkheden van het
platform.

Figuur 6 Onze leerlingenraad focust zich op het klimaat en hoe we als school
hiermee aan de slag kunnen!
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Figuur 7 De voorleesweek werd
extra in de kijker gezet op onze
school en deze actie van de
ouderraad was de kers op de taart!
Dankjewel!

Figuur 8 Klusdag ism de ouderraad!

Figuur 9 Voor de dag van de leerkracht
kregen alle collega's een fluo-hesje en we
werden verwend door de ouderraad!
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Figuur 11 Schrijfmotoriek is één van onze prioriteiten dit jaar en dus kwam Evelien Schockaert van HOgent toelichting
geven aan een deel van het team.

Figuur 10 Ons kleuterteam ging aan de slag met een methodiek om de motoriek bij kleuters te
stimuleren.
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Figuur 12 en proberen is leren! Dus heel wat oefeningen werden uitgetest!

Save the date!

Vrijdag 14 januari ’22

Kinderen lagere school krijgen hun rapport mee.
Oudercontacten zullen doorgaan in de week van 7 februari,
wellicht terug online. Meer info volgt later nog.

Vrijdag 28 januari ’22

Wandel je mee? We gaan op zoek naar licht!
GEANNULEERD
Pedagogische studiedag, school gesloten. (onder
voorbehoud, deze week beslissen we of dit doorgaat of niet)

Woensdag 2 februari ‘22
Donderdag 17 februari ‘22

Dikke truiendag!

Flitscontrole!

We plannen nog een flitscontrole…wanneer? Dat is geheim!
Aan de schoolpoort staan we klaar om alle kinderen die een
fluohesje aanhebben een stempel te geven. Ben je te voet,
met de step of de fiets? Dan krijg je nog een tweede stempel.
We trachten ons record te verpulveren!
Wil jij graag stempels helpen uitdelen? Mail dan zeker naar
ouderraad.dewegel@coltd.be

Vrijdag 25 februari

Carnaval voor kleuters en lagere school!
Meer info volgt nog maar denk alvast na over een leuke
carnavalsoutfit!
Start krokusvakantie

Maandag 28 februari tot 6
maart.

