BASISSCHOOL MAATJES

Woordje van de directeur…
Beste ouders, beste maatjes,
Gisteren sprak een kleutermama mij aan: “Meester Dirk, wat gaat het toch snel hé,
binnenkort is het al kerstvakantie!”. En inderdaad, toevallig was ik met de kalender
van deze nieuwsbrief bezig en …de mama had gelijk: wat gaat het snel! Misschien
zelfs te snel. Misschien heeft iedereen het wel een beetje te druk; misschien moeten
we dan tijdens de kerstvakantie maar eens flink wat stoom aflaten! Ik wens dat
iedereen alvast toe: een niet te drukke, ontspannende kerstvakantie! Met veel genot
en vooral met veel tijd!
We hernamen deze maand ook ons stopschema. We willen onze kinderen immers
sterker maken in relatie met anderen. Hoe los ik een conflict goed op? Dat proberen
we hen daarbij bij te brengen. Ook thuis toepasbaar!
De voorbije maand waren er weer heel wat activiteiten. Zo was de inzet tijdens de
veldtoertocht in november ronduit schitterend. Onze grote activiteiten,
georganiseerd door het oudercomité, vergen heel wat inzet… maar heel mooi om te
zien hoe mensen vrijwillig samen de handen uit de mouwen steken. Fijn om mensen
sociaal te zien omgaan met mekaar. Fijn dat dit ook op een niet-sociale-media-wijze
kan!
Ikzelf en heel het maatjesteam wensen jullie alvast een hele mooie decembermaand.
Een maand waarin heel wat leuke dingen staan te gebeuren, maar … ook een maand
met toetsen, ...
De heilige man heeft ook nog eens aangekondigd dat hij nog langs komt! Er zouden op
de Nieuwmoer weinig stoute kindjes zijn… over de juffen heeft hij niks gezegd…
toch een beetje spannend!
Daarna volgt er nog het kerstgebeuren en dan … wuiven we 2018 al weer uit! Niet te
geloven hé…. Bekijk zeker heel goed de kalender! Tot de volgende maand!

Nieuws vanuit ons verkeersteam
De actie “Helm op, fluo top” loopt als een trein. Vele kinderen zijn goed
zichtbaar in het verkeer dankzij de fluo die zij dragen. Helaas zijn er nog
enkele kinderen die we verder moeten overtuigen… denk eraan… veiligheid
komt altijd op de eerste plaats!
Ik merk ook dat heel wat ouders verkeersveiligheid in onze school en schoolomgeving zeer belangrijk vinden! Terecht!
Verkeersveiligheid is echter een werk van lange adem en van ALLE ouders,
leerlingen, …
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Daarom roep ik ook iedereen op om in ons verkeer de nodige discipline aan de dag te leggen:
denk aan onze voetgangers en fietsers, kijk uit op de parking aan de schuur, respecteer de
afspraken! Zo wordt onze schoolomgeving een stuk veiliger voor iedereen! Een spijtig
ongeval is vlug gebeurd, doch is het laatste wat we zouden willen!!!
Op die manier dragen we allemaal bij aan de veiligheid van onze Maatjes! Dank je wel!

Gezondheid vinden we belangrijk in Maatjes: soep en fruit
We vonden weer heel wat vrijwilligers om
in de wintermaanden onze maatjes van soep
te voorzien Op maandag 3 december starten
we met de soepweken! Al onze maatjes kunnen
soep bestellen op maandagen, donderdagen en vrijdagen. Als we nog twee kandidaten zouden vinden
voor op dinsdag, dan is er ook soep op dinsdag!!!
Kandidaten mogen een mailtje sturen naar:
info@maatjes.be
Sinds enkele weken krijgen onze maatjes ook wekelijks gratis een stuk fruit/groente.
Ook hier hebben we vrijwilligers die ons komen helpen.
We vinden het heel belangrijk om onze kinderen voldoende stimulansen te geven om gezond te leven!
Ga zeker eens kijken op
https://www.oogvoorlekkers.be/ouders
Hopelijk trekken jullie thuis die lijn een beetje door! Ook ons regelmatig samenloopmoment
past hier immers ook perfect in!

Ons volgend maandpuntje
in ons jaarthema:
Respect voor materiaal en onze speelplaats,
ook dat is een talent!

Respect voor
materiaal…
kennen we allemaal!
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December is ook een tijd van cadeautjes… onze kinderen krijgen heel wat en … dat mag!
Doch wij vinden het ook heel belangrijk om onze maatjes respect bij te brengen voor alle
materiële zaken waarover wij beschikken en ter beschikking stellen. Respect is een magisch
woord dat we deze maand extra in de verf willen zetten! Doen jullie ook mee?

Nieuws vanuit de Maatjesraad!
We ontvingen een bericht van Greg, lid van
onze Maatjesraad. We geven het even weer:
Beste ouder van de maatjes,

wij willen jullie vertellen hoe de maatjesraad werkt.
Van elke klas zitten er 2 leerlingen in. Behalve van het eerste
leerjaar.
In het begin van het schooljaar worden er 2 leerlingen per
klas gekozen.
In de maatjesraad luisteren wij naar iedereen die ideeën
heeft en sommigen daarvan worden uitgevoerd.
Wij krijgen ook vaak ideeën van kinderen van de klas .
Het is erg leuk en we doen alles voor de school.
Groetjes,
Greg

Kiwistickers
We kregen een waardevolle tip van één van onze ouders: er loopt tot aan de kerstvakantie
voor scholen een stickeractie van zespri. Deze stickers vind je op kiwi’s. Elke school kan
deze verzamelen en dat levert dan heel wat gratis ballen op voor op de speelplaats, in de
turnzaal, … !
Wij doen uiteraard mee en hebben al een aantal stickers gekregen via onze Maatjes. We
moeten er 300 hebben en dat moet lukken!
Wie zespri stickers heeft, mag deze dus afgeven aan de juffen! Alvast dank voor jullie
moeite! Alle info op : http://www.fruiteenlekkerebuit.be/ballenactie/
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Werkgroep jaarthema: ieder maatje heeft talent!

We verzamelen nog steeds de talenten van onze maatjes. Iedereen mag dus nog foto’s,
filmpjes, … van het talent van je dochter of zoon doorsturen naar Chimpie:
chimpie@maatjesmail.be
Op 5 april hebben we onze grote “maatjestalentendag”. We zijn deze dag volop aan het
voorbereiden. Alle mama’s, papa’s, grootouders, … met een speciaal talent die dit willen
voorstellen aan onze maatjes mogen zich melden. Ook gewone helpers zijn heel erg
welkom. Je mag je naam doorgeven aan meester Dirk of een mailtje sturen naar:
chimpie@maatjesmail.be
Samen maken we er een geweldige dag van!
Verjaardagen
Op woensdag
vieren vinden we
19/12 is iedereen
Dopjes mogen
heel leuk op
om 11 uur
nog altijd mee
Maatjes, doch we
welkom in onze
naar school
houden het graag
school… warmste
gebracht worden!
bij een kleine
week! Brief volgt!
tractatie!

Juf Lies het nu wel heel
druk heeft! Ze helpt heel
veel maatjes met lessen
Nederlands. Thuis
oefenen!!!

Het stopschema echt kan
helpen om een ruzie op
te lossen: oefenen maar!
De volhouder wint!
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Onze school ook
deelnam aan de
viering rond het
einde van de
eerste
wereldoorlog…
Ons oudercomité
onze school wel heel
goed helpt met de
vele centjes en de
vele hulp! Dank!
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Het CLB een hercontrole
deed van de
kriebelbeestjes… en dat
(voorlopig?) al de
“gevaren” zijn geweken…
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KALENDER
Kalender 12 2015
Vanaf maandag 3 december: eerste soepdag

za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vrij
za
zo
ma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Start soepweken / L1:Kronkeldiedoe/Allemaal Maatjes
Oudercontact K2
Sinterklaasfeest/gratis fruit!/oudercontact kleuterschool
Fruitdag / DJ: L6/samenloopmoment

BIB
zwemmen LS(onder voorbehoud)
Gratis fruit! / K1A: info-speeluurtje/gezelschapsspelletjes K2&K3
Zwemmen K3(onder voorbehoud)
Fruitdag / DJ: L5

Gratis fruit/ sponsorloop warme maatjes in de warmste week
Fruitdag / DJ L4 / LS + KS: kerstfeest
Begin kerstvakantie

Bodymap
Bodymap
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