Teksten Wegelpraatje maart-april 2019
1. Pannenkoekenactie
De 9e pannenkoekenactie op De Wegel was terug een succes. Niet minder dan 845 kg of 1690 pakjes
pannenkoeken werden verkocht. Dit betekent een berg van maar liefst 13520 pannenkoeken.
Alle leerlingen, ouders, grootouders, sympathisanten van de Wegel die enthousiast hun steentje
hebben bijgedragen tot het succes willen wij nogmaals bedanken voor dit prachtige resultaat.
Wij zijn blij om met de opbrengst onze natuurlijke speelplaats verder in te richten.
2. Papierslag
Schenk ons jouw oud papier en help ons mee!
De Ouderraad van De Wegel organiseert op VRIJDAG 22 MAART en ZATERDAG 23 MAART 2019
terug een papierslag! Help je ons mee?
Wat kan je nu al doen?
Spaar vanaf nu zelf zoveel mogelijk papier en karton op! Misschien ook een ideale gelegenheid om
voorjaarsopkuis te houden en je zolder, garage, berging of archief leeg te maken! Kranten, reclame,
tijdschriften, karton enz.: alles is welkom!
Motiveer heel je familie (alle oma’s en opa’s, nonkels en tantes, …) om de komende weken ook hun
oud papier voor onze school te sparen! En vraag ook al jouw buren, kennissen, vrienden en collega’s
om al hun oud papier bij te houden en aan jou te bezorgen!
Werk je als ouder in een bedrijf, winkel of organisatie in Eeklo? Vraag je bedrijf om het papier voor
het goede doel te sparen en het aan ons te schenken!
Duid alvast met fluo aan op je kalender: vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019 = papierslag!
Of hang dit bericht op je prikbord of frigo!
Hoe gaat de papierslag in zijn werk?
Op vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maar 2019 staat er een papiercontainer op de speelplaats van De
Wegel. Niet meer op de speelplaats van de Grote Wegel! Je mag je papier en karton komen
brengen op zaterdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur Maar ook op vrijdagavond tussen 16.00 u. en
17.30 uur kan je er al terecht. Rij maar met de auto op de speelplaats; we helpen je graag om het
papier in de container te doen.
Hoe meer kilo’s papier en karton we inzamelen, hoe groter de opbrengst! Daarmee ondersteunen we
dan allemaal samen de school! Iedereen kan zijn steentje, of in dit geval beter gezegd ‘zijn papiertje’
bijdragen! Ook jullie bijdrage maakt mee het verschil!
Dankjewel voor de steun alvast!
De Ouderraad van De Wegel
3. Oudercontacten
Volgens ons evaluatie- en rapporteringsbeleid in het lager willen wij doorheen het schooljaar de
rapporten (driemaal per jaar) en de oudercontacten (driemaal per jaar) met elkaar afwisselen. Wij
zijn er van overtuigd dat een rechtstreekse communicatie met alle betrokkenen (kinderen-

leerkrachten-ouders) een duidelijke meerwaarde betekent in het begeleiden van de ontwikkelings-en
leerprocessen van de kinderen. Ook de kindcontacten die vanaf de 3e kleuterklas tot en met het 6e
leerjaar worden georganiseerd, dragen bij tot een participatieve manier van evalueren.
Op maandag 25 februari nodigden we alle ouders van onze leerlingen 1e tot en met 5e leerjaar uit
voor onze oudercontacten. Dank aan alle ouders en leerkrachten voor de grote betrokkenheid en het
wederzijds engagement.
4. Typlessen voor leerlingen van 4e-5e-6e leerjaar
Hebben jullie ook vroeger ervaren hoe lang typlessen duurden of hoe langdradig de lessen
waren? De firma HANVER Services organiseerde de voorbije 7 schooljaren een lessenreeks op onze
school. De kinderen waren heel tevreden en enthousiast over de lesgeefster en over de behaalde
resultaten.
Deze firma heeft een hele leuke oplossing om de kinderen te leren blind typen. Ze leren de kinderen
typen door middel van spelletjes, muziek, beelden, kleuren … en zoveel meer. Het is enorm leuk en
ontspannend. Weg met de saaie kkk, jjj, fff oefeningen.
Om te leren typen zijn er maar 4 lessen nodig. Elke les duurt een uur op een afgesproken dag. De
kinderen hoeven thuis een 20 tal minuutjes te oefenen per dag. Het oefenen thuis verloopt via het
internet. Elke dag worden de leerlingen via email gecoacht.
De cursus is gericht naar kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. De kinderen hoeven geen
typmachine aan te schaffen, er zijn laptops ter beschikking in de les.

De kostprijs per leerling bedraagt 100 euro. Er kunnen maximum 15 leerlingen
inschrijven. Inschrijven kan via inschrijvingsformulier die eerder via mail werd verstuurd.
De lessen gaan door op donderdag 25 april en op donderdag 2,9 en 16 mei 2019 om
12.00 uur in de muzische klas op de 1e verdieping.
5. Pedagogische structuur na de krokusvakantie
Graag brengen we jullie op de hoogte van een uitbreiding van de pedagogische structuur binnen
onze school. Na de krokusvakantie kunnen er extra zomerlestijden ingericht worden waardoor we
een extra peuterklas kunnen oprichten. Deze voltijdse opdracht wordt opgenomen door juf Nancy
Van Damme. Zij zal in de voormiddagen bijgestaan worden door juf Kimberly Van Vooren via coteaching (gezamenlijke activiteiten afgewisseld met activiteiten in kleine groep) Zij starten met een
klasje van 23 peuters. Na de paasvakantie zal juf Kimberly dan een 2e peutergroep begeleiden tot
einde schooljaar met alle instappers na de paasvakantie.
Het zorgteam kleuter en lager kon ook verder uitgebreid met een voltijds ambt die de
zorgenkinderen extra zal ondersteunen. Voor de kleuterschool en 1e leerjaar zal juf Lieselotte Soens
(20 LT) en juf Paulien Haek (4 LT) deze opdracht opnemen samen met juf Saskia Van Poeck (12 LT),
voor het 2e tot en met 6e leerjaar neemt juf Stephanie Van Kerschaever (9LT) deze taak op samen
met juf Myriam Mechelinck (12LT) en juf Hilde Van Acker (20 LT)
6. Op weg naar het secundair onderwijs !
Een 50-tal kinderen van onze school maken volgend schooljaar de overstap naar het secundair
onderwijs. We willen als school de kinderen en de ouders zoveel mogelijk hierop voorbereiden en we
willen ook met de nodige zorg een juist advies meegeven.

We kiezen voor volgend traject:
INFORMEREN:
-kinderen brengen bezoek aan 2 secundaire scholen in Eeklo . (PTI en COLTD)
-We verzamelen info over de omliggende scholen en geven dit mee op een infomoment aan ouders.
-Ouders krijgen de kans om via infomomenten, georganiseerd door CLB ,de verschillende
studierichtingen te verkennen.
-Ouders worden op school uitgenodigd en krijgen door de kinderen zelf info aangereikt over het
secundair onderwijs.
PERSOONLIJK TRAJECT
-In klasverband krijgen de kinderen gericht les . Zij verkennen hierbij de eigen talenten en interesses .
- Kinderen leren gebruik maken van enkele interessante websites die hun studiekeuze mee in kaart
brengen en mogelijke scholen suggereren.
- Via overleg waar klasleerkracht, directie, CLB, zorgleerkracht, zoco aanwezig zijn, wordt een
weloverwogen advies uitgesproken. Elk kind komt tijdens dit overleg ruim aan bod. Het advies wordt
neergeschreven in een BASO-fiche.
- Ouders en kinderen worden tijdens een oudercontact uitgenodigd om dit advies te bespreken. Dit
zal doorgaan op donderdag 25 april 2019. Ouders worden uitgenodigd om de BASO-fiche aan de
school te bezorgen waar het kind school zal lopen. De info op de BASO fiche zorgt voor een vlotte
start.
Interessante website: www.onderwijskiezer.be
http://vanbasisnaarsecundair.be/maak-een-goede-keuze
en nog een fijn filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=g23URW95814&feature=player_embedded
7. De Wegel neemt deel aan Pyjamadag (en heeft daar alle redenen voor)
Op vrijdag 15 maart is er de jaarlijkse Pyjama-dag van Bednet. Onze school zal daar met veel
enthousiasme aan meewerken, want dit schooljaar maken we nuttig gebruik van Bed-net voor enkele
van onze leerlingen. Bednet zorgt ervoor dat kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen, van thuis
uit de les in hun klas live kunnen volgen. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn, blijven zo
bovendien in contact met hun vrienden. Bed-net is gratis voor gezin en school. Momenteel volgen
twee leerlingen van onze school de lessen via Bednet. Een leerling uit de derde kleuterklas van juf Els
en een leerling uit het 2e leerjaar. We hebben jammer genoeg alle redenen om dit schooljaar actief
mee te werken aan de “pyjamadag”! Dus we nodigen graag alle leerlingen, leerkrachten en personeel
uit om die dag in pyjama naar school te komen! Er zullen ook tal van activiteiten doorgaan in teken
van deze mooie actiedag.
8. (Groot)ouderfeest kleuterschool met optreden van de kleuters
Op dinsdagvoormiddag 30 april en donderdagvoormiddag 2 mei 2019 organiseert de kleuterschool
een heus optreden voor alle ouders en grootouders. Dit optreden zal volledig in teken staan van

directeur Luc Gryp. Hij mag vanaf 1 mei ten volle genieten van een welverdiend pensioen. Meer info
en inschrijving voor het optreden volgt in een aparte brief en mail.
9. Vakantiedagen derde trimester 2019
-

Paasvakantie van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019
Feest van de arbeid op woensdag 1 mei 2019
Pedagogische studiedag op woensdag 15 mei 2019
Hemelvaartdag op donderdag 30 mei 2019
Brugdag op vrijdag 31 mei 2019
Facultatieve vrije dag op vrijdag 7 juni 2019
Pinksterenmaandag op maandag 10 juni 2019
Begin zomervakantie voor de leerlingen op vrijdagmiddag 28 juni om 12.05 uur

