BASISSCHOOL MAATJES

Woordje van de directeur:
Beste ouders, beste sympathisant,
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste (gewone) nieuwsbrief van dit schooljaar.
De voorbije maand was weer een hele actieve maand. Onze klassen namen deel aan tal van
activiteiten en voor een mooi, fotogeniek overzicht verwijs ik jullie graag naar
www.maatjes.be Vele klassen gingen op uitstap, de verkeersweken vonden plaats, de
ontdekklassen in Tongeren zijn net afgelopen als u dit leest, …
We naderen dan ook met rasse schreden het einde van het schooljaar, maar zo ver zijn
we nog niet hé!
We verwelkomen deze maand ook nog een vijftal nieuwe kleutertjes. Een mooie tijd om te
starten in onze Maatjesschool! Hopelijk krijgen we nu ook het beloofde lenteweer… tijd
dus om misschien wel in je tuin, in je luie tuinstoel te genieten van deze nieuwsbrief!
Alvast heel veel leesplezier!
Meester Dirk
MEI-maand = verkeersmaand – project VERKEER: 13 t.e.m. 24 mei
Na 9 dagen veilig en milieuvriendelijk naar school te komen, geraakte deze slang vol
stippen d.w.z. 80 % van “Maatjes” nam dagelijks aan deze actie deel!
Een dikke proficiat! Als verrassingen kreeg/krijgt elk kind een extra speeltijd, een
snoepje, iets gezonds, 15 min. met de go-carts, …!
Vrijdag 24 mei sloten we het project af!
Onze school organiseerde op de Nieuwmoer weer een echte verkeersdag! Onze Maatjes
konden weer genieten van een mooi aanbod: verkeersoefeningen, EHBO, fietsbehendigheid, sleutelen aan kapotte fietsen, een fietsproef, … De dag zat barstensvol
verkeer!
We proberen onze kinderen op zulke manier te doen inzien dat verkeer geen spelletje is:
je hebt vele vaardigheden nodig in het verkeer! Bovendien kan je niet voorzichtig genoeg
zijn!
Ons zesde leerjaar legde door onze Nieuwmoerse straten een echt fietsexamen af.
Spannend voor velen, doch iedereen geslaagd!
Deze dag, beste mensen, is een topdag voor onze kinderen. We hadden gelukkig meer dan
30 vrijwilligers die ons hielpen! En … ik zag dat ook onze helpers gelukkig naar huis gingen!
Dank je wel!!!
En nu … gewoon keihard blijven doen wat we geleerd hebben: verkeer is geen spel!!!
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Het “Maatjes”-team samen met alle leerlingen zeggen “DANK JE WEL”
aan allen die hun steentje bijdroegen!
Ook de participatie van ouders vinden we belangrijk als het over verkeer gaat…
We kregen van één van onze ouders een duidelijke opmerking binnen. Belangrijk genoeg
om er aandacht aan te schenken in deze nieuwsbrief:
“Er wordt door fietsertjes die opgehaald worden door de ouders regelmatig dwars over
de parking, meestal door of langs de fietsenstalling achter de bushalte, gefietst. Dit is
natuurlijk zeer gevaarlijk, want auto's die de parking oprijden kunnen die kinderen
moeilijk tijdig opmerken. De kinderen beseffen wellicht niet welk gevaar ze lopen door
tussen de auto's te fietsen.”
Wij proberen onze Maatjes zo goed mogelijk “verkeersdeskundig” te maken. Zo deed ons
vijfde leerjaar mee aan de Vlaamse Verkeerstoets. Over heel Vlaanderen was de
gemiddelde score 55% op deze digitale toets, ons vijfde leerjaar haalde een score van
liefst 100%. Een resultaat waar L5 fier op mag zijn! We proberen deze theoretische
kennis ook om te zetten in praktijkvoorbeelden. Onze Maatjes doen hier zeker moeite
voor, doch het loopt af en toe nog mis. Op de parking zien we inderdaad wel eens gevaarlijke toestanden: zowel ouders als kinderen halen wel eens gevaarlijke toeren uit.
WEES VOORZICHTIG A.U.B.
MAATJES op reis!
Ondertussen zijn onze Maatjes van het vijfde en het zesde leerjaar ook op ontdekklassen
geweest in Tongeren. Het waren drie hele mooie dagen! We leerden niet alleen over de
tijd van Ambiorix en de Romeinen, doch leerden vooral om drie dagen met mekaar om te
gaan op een vriendelijke, sociale wijze! Voor velen was dit een heel vermoeiende, doch
fantastische belevenis.
De bezoeken aan het Gallo-Romeins museum en Teseum, de vernieuwde activiteiten in
Bokrijk, de bowling, zwemmen, … waren allen heel interessant, doch vooral vermoeiend!
Dank ook aan juf Lies die meeging als begeleidster! Iedereen vond het geweldig dat zij
erbij was!

Ambiorix
begroette
onze Maatjes
van L5 & L6

“Turfschob” uit Nieuwmoer, in Bokrijk sinds 1961
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Jaarthema: “Ieder Maatje heeft talent”
Ondertussen loopt ons jaarthema ook op zijn laatste benen.
Doch, … we zijn er nog niet klaar mee!
Onze talentendag ligt al eventjes achter ons, maar we zijn
niet stil gevallen… we zijn in onze school keihard aan het werken aan het “Maatjestalentenboek”. Dit boek zal je gratis
online kunnen bekijken en downloaden! Er wordt uitgelegd
hoe we tot dit jaarthema zijn gekomen, wat talenten zijn en
hoe wij als ouders met de talenten van onze kinderen kunnen
omgaan. Er wordt ook heel
uitgebreid in woord en beeld
weergegeven hoe onze
talentendag er uit zag. Je
krijgt hier zeker nog meer
over te horen! De publicatie
De vervoerspool
verwacht
ten laatste
Ondertussen blijft ook onze vervoerspool hard werken. Dank jewordt
wel aan
de bereidwillige
tegen
einde heel
van het
mensen om ons te blijven helpen. Jullie helpen ons enorm om voor
onzehet
Maatjes
wat
schooljaar!
Bovendien
heeft
geld uit te sparen. Dit geld gaat een verschil maken op de schoolrekening!
ons eindejaarscadeautje ook
nog te maken met de talenten
OP SCHOOLREIS
van
kinderen…
Al onze kleuters bezoeken donderdag 1 juni speeltuin DE KADE
in onze
Roosendaal,
die nog
we even
geduld!
voor die dag volledig afhuren.
De kinderen van L1 en L2 gaan vrijdag 2 juni op schoolreis naar “Diepiedoe”, een
binnen- en buitenspeeltuin. De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar bezoeken vrijdag
Deze
werd tijdens de talentendag in mekaar getimmerd op de boerderij van de familie
2 junibank
Toverland.
De Bie. Dank u! Ook het transport was spectaculair!
Parkcross
Op 1 mei smeerden onze Maatjes weer hun beentjes
in voor de Parkcross in Kalmthout. Ze deden weer flink
hun best en behaalden mooie resultaten!
Helemaal nieuw … ook onze ouders liepen deze
keer mee om onze schoolkleuren te verdedigen!
Knap werk en een mooi voorbeeld! Dank u!
Sportkompas: derde leerjaar (11 juni, voormiddag)
Gedurende de maand mei-juni 2019 zullen de kinderen
van het 3de leerjaar van alle Kalmthoutse lagere scholen tijdens de schooluren getest worden via Sportkompas.
Wat is Sportkompas ?
Een kompas wijst u de weg…sportkompas wijst de jongere van het 3de studiejaar de weg naar een richtinggevende sport en dit via een
wetenschappelijke aanpak van 16 tests. Info volgt voor de deelnemers!
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Godsdienstkeuze volgend schooljaar (tweede melding):
Onze kleuters van K3 hebben de formulieren ingevuld voor de godsdienstkeuze in het
eerste leerjaar. Moesten er nog wijzigingen nodig zijn, dan moet dit gebeuren in de maand
juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar: nu dus! Ook voor de andere kinderen van de
lagere school geldt dit: als er je van godsdienst wilt veranderen, dan moet je voor 20 juni
even langskomen op het secretariaat of meester Dirk aanspreken.
OP SCHOOLREIS
Al onze kleuters bezoeken donderdag 13 juni speeltuin DE KADE in Roosendaal, die we
voor die dag volledig afhuren.
De kinderen van L1 en L2 gaan vrijdag 7 juni op schoolreis naar “Diepiedoe”, een
binnen- en buitenspeeltuin. De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar bezoeken vrijdag
7 juni Toverland.

De schoolreizen worden gefinancieerd door het
oudercomité… wat een gift!!!
Juni = toetsenmaand.
De kinderen van het 6de leerjaar nemen deel aan de OVSG-toetsen. Dit zijn toetsen die
verspreid over Vlaanderen leerlingen van het zesde leerjaar testen over hun algemene
kennis en vaardigheden. Bij deze testen worden de individuele resultaten mee in rekening
gebracht op het rapport.
De examenperiode van het 6de leerjaar ligt tussen 12 en 21 juni. De andere klassen
hebben ook grote toetsen die verspreid liggen en afgenomen worden in de maand juni.
Juni = afscheidsreceptie
Vrijdag 21 juni (14.00 uur) zetten de kleuters van K3 hun ouders in de “bloemetjes”. De
ouders van L6 nodigen we woensdag 26 juni (19.30 uur)uit op een plechtige afscheidsreceptie van onze zesdeklassers. Deze meisjes en jongens trekken de wijde wereld in op
zoek naar hun toekomst!
27 juni = kinderfestival
In opvolging van het zeer geslaagde festival eind vorig schooljaar met alle
lagere schoolkinderen van Kalmthout, organiseert de
kindergemeenteraad weer het kinderfestival op donderdag 27
juni. Wij zoeken vanuit onze school nog 7 helpers. Wie wil er
mee werken aan deze leuke dag? Graag een mailtje naar
dirk.verheyden @maatjesmail.be of een telefoontje naar school 03/6674685
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Nieuws vanuit het oudercomité

Ook dit jaar was de wafelverkoop een groot succes!
We verkochten maar liefst 1192 dozen!
Met de winst hiervan kunnen we … inderdaad dat hebt u al gelezen… heel wat financieren!
Alles wordt aan onze maatjes besteed!

Hartelijk dank aan alle wafelkopers!
Binnenkort
gaat super-poetsvrouw
Linda met welverdiend
pensioen. Info volgt!
Dank voor alles miss spic
en span!

Een schooljaar
zo snel voorbij
is…

Laat de zon in je hart!
De zomer staat voor de
deur!

Het talentenboek
binnenkort zal
verschijnen. Alvast veel
leesplezier
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Dit jaar ontdekten
we vele talenten in onze
school… veel succes aan
onze leerlingen van L6
met de verdere
ontwikkeling hiervan in
een nieuwe school!

Onze nieuwe
kleutertjes zich al
heel goed thuis
voelen in onze
school! Mooi werk
van onze juffen!
Wij merken
dat er regelmatig
kinderen te laat in
school arriveren…
Wij vragen aan de
ouders om dit te
vermijden: dit bezorgt
de leerkrachten veel
last!
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We deze maand nog heel
veel leuke activiteiten
hebben gepland en …
de toetsen hiervan ook
deel uitmaken…

GBS “Maatjes”

KALENDER
Kalender

juni 2019
5

2016

3

maandag Allemaal Maatjes / instapdatum K1A / Schoolraad 19.00 uur

4

dinsdag

5

L2:voorstelling Muzarto

woensdag Fruitdag nog 1 keer gratis als beloning voor Sam de verkeersslang
oudercontact studiekeuze L6 (enkelen)/ oudercomité: 20.00 uur
Uitwisseling K3-L1

6 donderdag Sportdag K2 & K3
7

vrijdag

8

zaterdag

9

zondag

Schoolreis L1->L4 / fruitdag

10

maandag Pinkstermaandag: vrijaf

11

dinsdag

Sportkompas L3(voormiddag)/zwemmen 1-6

12 woensdag Fruitdag / L1: hoevefeesten
13 donderdag Schoolreis kleuterschool
14

vrijdag

15

zaterdag

16

zondag

Fruitdag / DJ L6 / samenloopmoment/ L2: hoevefeesten/uitwisseling K3-L1

17

maandag BIB/Rollerdag LS

18

dinsdag

Rollerdag KS

19 woensdag Fruitdag
20 donderdag Pensioenviering van Linda de poetsvrouw
21

vrijdag

Fruitdag / DJ L5 / receptie K3: 14.00 u

22 zaterdag
23

zondag

24

maandag zomersportdag LS

25

dinsdag

Zwemmen L1->L4

26 woensdag schoolontbijt /afscheidsreceptie L6 (19.30 uur)
27 donderdag LS: kidsfestival/ zwemmen K3
28 vrijdag Fruitdag / L1->L6: zomerrapport / 12. 00: GROTE VAKANTIE
29 zaterdag Halve zolenrun
30

zondag

Nieuwmoer kermis
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