BASISSCHOOL “MAATJES”

Woordje van de directeur…
Beste ouders,
Weeral een maand voorbij … weeral veel geleerd, veel gespeeld… tja het was een echte
drukke maand. Nu breekt er even een tijd van rust aan. Hopelijk vindt ook iedereen de tijd
om echt te genieten van deze welverdiende rust.
Tijd nemen om eens andere dingen te doen dan anders, om eens met onze maatjes te
spelen, … misschien wel een hele belangrijke, maar ooooh zo moeilijk. We willen immers
continu dit, daarna dat, … gejaagdheid… de ziekte van deze tijd! We weten het allemaal,
doch … niet gemakkelijk!
Als we dan in januari terug komen, dan is het schooljaar al voor de helft voorbij! Bovendien
komt de derde week van januari de onderwijsinspectie langs om onze school door te
lichten. Spannend voor iedereen, doch we doen ons best… voor onze kinderen. Doen we dit
feilloos? Nee, zeker niet! Doch we doen wel elke dag keihard ons best! Onze juffen en
meesters werken keihard voor onze Maatjes! En … dat verdienen ze uiteraard ook!
Veel plezier de komende feestdagen!

Iets dat we te veel vergeten???
In januari gaan we het hierover hebben in onze klassen. Al onze Maatjes en bij uitbreiding
iedereen die bij onze school betrokken is, voelt zich beter in zijn vel na een compliment.
Ook dat is een talent… mekaar eens een welgemeend compliment geven! Positivisme is de
beste remedie tegen verzuring!
Een complimentje is heel eenvoudig, doch stimuleert enorm!!!
Een goed voornemen voor 2019???
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Klik op het logo van ons jaarthema op onze website en ontdek wat we al
deden…
Iedereen heeft talent!!! Zeker en vast ook onze
Maatjes. Hierover volgt in februari uitgebreid
nieuws. We gaan het talent van onze maatjes in de
kijker zetten op 5 april (vlak voor de paasvakantie!)
Als je naar onze website gaat, klik dan maar eens
links op het logo van ons jaarthema. Klik daarna op
“allemaal maatjes met talent” en je zal zien dat er
heel wat talent huist in onze school! En er komt nog
meer talent aan!

Morgen is ’t weer feest in onze school!
Morgen, 21 december is het zo ver… De laatste
schooldag voor de kerstvakantie!
De leerlingen van L4 hebben een knap kerstspel
in mekaar gestoken en onze kleuters luisteren
alles nog op met enkele kerstliedjes!
Onze leerlingen van L5 en L6 bereiden voor alle
kinderen van de school bovendien een heerlijke
kerstreceptie!
Zo zwaaien wij 2018 uit en hopen op een
schitterend en gezond 2019!

RESPECT… daar zorgen we samen voor… ook voor de schoolbel!
We zien dat er de laatste tijd nogal wat van onze Maatjes
te laat in school zijn… dit is voor iedereen lastig: de juffen
zijn al naar de klas, de poort is op slot, …
Nochtans staat de bel juist. Doen jullie een extra inspanning
om op tijd te komen? Dank u!

LEKKERE SOEP… DANKZIJ ONZE VRIJWILLIGERS!

Onze soepweken zijn weer gestart! Dankzij een aantal
vrijwilligers kunnen wij onze Maatjes in deze koude
wintermaanden op maandag, donderdag en vrijdag
lekkere, warme soep aanbieden.
We kunnen nog een aantal vrijwilligers gebruiken op
maandag (als reserve) of op dinsdag (eventueel kunnen
we dan ook soep geven) Wil jij op een maandag of
dinsdag ons soepteam versterken? Graag!
Je bent alvast heel erg welkom en je verdient … de eeuwige dankbaarheid van onze
Maatjes!
Interesse voor deze job? Stuur een mailtje naar info@maatjes.be of meld je even aan
bij een leerkracht! DANK U!
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Binnenkort in ons zesde leerjaar…
Binnen enkele weken gaat het zesde leerjaar rond beroeps- en studiekeuze werken.
Heb jij al een idee wat je wil verder studeren of nog helemaal niet?
Doe eens de test op : www.onderwijskiezer.be
Zeker en vast de moeite waard om eens te proberen in de vakantie!

Wist je dat…?
Fien ons elke
dinsdagnamiddag
komt helpen?
Ze helpt bij het
lezen in het
derde leerjaar, ze
helpt bij de
kleuterschool, ze
heeft Linda al
geholpen…
Dank u Fien voor
jouw toffe
aanwezigheid!
Top!

We met zijn allen
uitkijken naar de
eindejaarsfeesten!
Geniet ervan, doch wees
voorzichtig in alles wat je
doet tijdens de vakantie!
Aan alle
maatjesvrienden:
heerlijke feesten en een
zalig 2019!!!

Onze juffen en meesters zijn
echt wel moe na zo’n drukke
trimester! Ook onze Maatjes
zijn aan een welverdiende
vakantie toe! Veel plezier!

Onze Maatjes
spanden zich weer
knap in voor de
warmste week!
Knap!
Onze
poetsvrouwen
leveren fantastisch
werk. Ook hier
RESPECT!!!
Ze verdienen het!

We ook dit jaar weer
heel blij zijn met de
mama’s en papa’s,
grootouders, …
die komen helpen
met de soep. Dankzij
de vele vrijwilligers in
onze school gebeurt
er veel! RESPECT!

De jongens en
meisjes van het
zesde leerjaar
hebben kooktalent!
Zij maakten de
soep voor de actie
“warme Maatjes”
Dank u L6!

Het zesde leerjaar heeft weer een nieuwe aflevering
gemaakt van Maatjes-TV!
Kijk snel op onze website!
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KALENDER
JANUARI 2019
Kalender 1 2016
31 december: Nieuwjaarke Zoete,…
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Instapdatum kleuters / Allemaal maatjes
zwemmen: L1-L4
fruitdag/vergadering oudercomité: 20.00 uur
fruitdag/ DJ: L4/ samenloopmoment 1 mile
L3+L6: workshop kunsteducatie

BIB/ K2: medisch schooltoezicht in school
L1: workshop kunsteducatie/ K2: vervolg medisch schooltoezicht in school
fruitdag/Berkenbeek komt helpen/ K2+K3: gezelschapsspelen
Fruitdag / DJ:L3/L2-L4-L5: workshop kunsteducatie (VM)

Rollerdag LS/ L5+L6: auteurslezing/ L2: megaspelenpaleis
Zwemmen LS/ L1+L5:medisch onderzoek in school
Vrijaf voor de kinderen: pedagogische studiedag
Zwemmen K3/ Winterrapport LS
fruitdag/wintersportdag LS

Fruitdag / oudercontact L1/ oversteekmoment

Tot in 2019,
hou het vooral veilig!!!
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