BASISSCHOOL MAATJES

Woordje van de directeur:
Beste ouders, beste sympathisant,
Daar is de lente, daar is de zon! We eindigden het vorige trimester met de zeer interessante
talentendag. Een leerrijk feest voor iedereen! Verder in deze nieuwsbrief lees je hierover nog
wat “achterafinformatie”.
Het mooie weer in de paasvakantie zorgde voor een extra energie-opstoot! Het lentezonneke
boven de Nieuwmoer doet zo’n deugd… Ondertussen kregen we ook wel wat mindere dagen, maar
we pakken het zoals het komt hé! Leve het positivisme in deze drukke tijden!”
De komende maand zal dat niet minderen, integendeel! Bekijk op de laatste bladzijde maar eens
onze maandkalender! Een hele drukke maand, met heel veel activiteiten, enkele vrije dagen, oudercontacten, … !
Langzaam maar zeker nadert zo in de verte al de grote vakantie. Heel wat van onze Maatjes
zullen in “hogere, zuiderse” sferen geraken, doch het zijn nog twee hele belangrijke maanden op
school! We gaan met zijn allen voor een hoogstaande, kwaliteitsvolle en leerrijke eindspurt!
Hopelijk worden het nog twee heerlijke en leerrijke maatjesmaanden! Alvast veel plezier en …
veel zon toegewenst!
meester Dirk
Een korte terugblik op onze talentendag van 5 april…
Al het hele schooljaar werken we rond talenten in onze school.
Er werd in de klas al heel veel aandacht gespendeerd aan de
talenten van onze Maatjes! En je mag er zeker van zijn: onze
kinderen hebben bijzonder veel talenten en gaven! Wij als school
proberen deze talenten te laten groeien in een kwaliteitsvolle
leeromgeving! Een gigantische opdracht waar onze leerkrachten elke dag vol voor gaan! Daar wil
ik hen trouwens voor bedanken! Onze leerkrachten proberen al onze maatjestalenten te laten
schitteren! Daarom organiseerden we onze talentendag. Elk kind kreeg de kans om activiteiten te
kiezen die verbonden waren met hun waargenomen talenten.
Het werd een hele gevarieerde dag met ongelooflijk vele activiteiten.
Wij konden deze dag enkel organiseren met de
medewerking van heel veel vrijwilligers. We
bezitten helaas niet de centen om hen allemaal een
knap bedankingscadeau te geven, doch we zijn hen
allen heel dankbaar, met ons hart! Meer foto’s en
duiding vinden jullie in Maatjes-TV en het grote
Maatjestalentenboek dat verschijnt rond het einde
van het schooljaar!
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Op 18 april was het secretaressedag!
Onze secretaresse, Katrien, werd 100% terecht in de bloemetjes gezet! Dank Katrien voor al je
computerwerk, je kopieerwerk, …
Katrien is heel belangrijk voor onze school. Leerkrachten, ouders en directeur kunnen altijd op
haar rekenen! Dank je wel Katrien!
Onze Maatjes zorgden voor een proper Nieuwmoer!
Tijdens de eerste week na de paasvakantie ging heel de
lagere school op jacht naar zwerffuil op de Nieuwmoer!
Tot onze grote verbazing… vonden we heel veel afval
op straat… zakken vol! Onze Maatjes leverden schitterend werk. Helpen jullie onze kids ook door niks
meer op de weg te gooien? Door de opruimactie werden onze Maatjes zich er echt van bewust hoe mooi
Nieuwmoer is en … hoe mooi we ons dorp moeten houden. Dat is echt niet zo moeilijk… als iedereen mee
wil werken!
L3: Op reis in je gemeente o.l.v. Toerisme Kalmthout
Op dinsdag 7 mei gaan onze 3de-klassers op reis in onze gemeente.
Basisschool “Den Heuvel” neemt ons mee naar de Kalmthoutse heide. In
de namiddag gidsen onze kinderen de leerlingen van “Den Heuvel” in het
natuurreservaat “De Maatjes”. Ook krijgen alle kinderen een initiatieles
“vissen” o.l.v. ervaren “MAATJES”-vissers.

Naar jaarlijkse traditie is in onze school de “mei”-maand een actieve “verkeers”-maand!
Op dinsdag 13 mei tijdens “Allemaal Maatjes” starten we met onze verkeersweken.
Samen met “Sam, de verkeersslang” komen we “veilig en milieuvriendelijk naar school!” Elke dag
kleeft iedere fluo-veilige en milieuvriendelijke (= per fiets / te voet)
weggebruiker hierop een stip! Ook de gezinnen die zeer ver van de school wonen,
kunnen hun steentje bijdragen. De auto kan geparkeerd worden aan de kerk, aan
de KBC, ….en van daaruit kunnen zij te voet in fluo naar school komen! Door alzo de
schoolomgeving verkeers- en milieuvriendelijker te maken, verdienen ook deze kinderen een stip.
De helmdrager wordt beloond met een extra stip! Hopelijk lukt het ons ook dit jaar weer om met
een “gevulde” slang het project af te sluiten! In alle klassen wordt er in deze periode intens
gewerkt rond verkeer! Veiligheid voor alles!

Diverse, grote activiteiten sieren heel het schoolproject!
1)Het grote verkeersspel: woensdag 15 mei
Vanaf K2 t.e.m. L6 spelen we in onze school het grote verkeersspel. We steken heel wat op en
voeren leuke opdrachtjes uit!
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2)Fietsbehendigheid
Elke klas traint zijn fietsbehendigheid op de speelplaats, in het verkeerspark en / of op de
openbare weg.
Vrijdag 17 mei trainen onze leerlingen van de lagere school hun fietsbehendigheid.. Zij komen
dan ook die dag met de fiets naar school. Donderdag 23 mei voorzien we voor de kleuters
fietsmomenten. Ze komen dan met hun fietsje naar school. Alle kleuters zetten deze dag hun
fietsje ’s morgens bij het naar school komen, tegen de muur aan de kleuterklassen.

3)De verkeersdag: vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei vindt de GROTE MAATJES-verkeersdag plaats! Elk kind is dan heel de dag
actief in ’t verkeer! Ook op deze dag is iedereen IN FLUO met de fiets op school!
Samen met vele (oud)-leerkrachten, ouders, grootouders, vrienden enz. wordt dit project een
zeer leerzame en leuke levensles!
We zoeken nog steeds helpers voor de verkeersdag (vrijdag 24 mei)! Voel je je
geroepen? Graag een seintje! Je zou ons in ieder geval enorm helpen! Dank je wel aan
allen die zich reeds kandidaat stelden! We kunnen deze activiteit enkel maar organiseren
dankzij de hulp van vele medewerkers! Dank u!!!! De kandidaten ontvangen nog verdere
info!

Maatjes leeft!
Dat is wel heel duidelijk denk ik… massa’s foto’s staan op onze website!
Vele sfeerbeelden vind je dus op www.maatjes.be in ‘fotoalbum’.
Op onze website vind je ook weer een nieuwe aflevering van Maatjes-TV terug, gemaakt door de
leerlingen van het zesde leerjaar. Je vindt er een mooie reportage over de carnavalstoet, de
talentengedichten, een collage van de talentendag… zeer de moeite, kijken dus!
Komen en gaan.
Onze instappertjes vinden talrijk de weg naar onze school! Zo kregen wij (gelukkig) een aantal
extra instaplestijden. Juf Marleen( werkt al deeltijds in K2), komt enkele uren extra werken.
Juf Dorien, onze turnjuf, komt ook iets meer werken en juf Karen (kinderverzorgster) is ook al
enkele weken werkzaam in onze school! Welkom!
Op het einde van het schooljaar … vieren we ook nog “iemands” afscheid! Eén van onze poetsdames gaat met pensioen. Je kan haar gerust “MISS-MAATJES” noemen, zo belangrijk is zij
voor onze school! Je hoort hier zeker nog meer over!
Onze jaarlijkse wafelverkoop komt er ook weer aan!!!
Ons oudercomité organiseert binnenkort weer een megawafelverkoop! Met dit geld wordt bijvoorbeeld de schoolreis
door ons oudercomité betaald! Er zijn vele scholen jaloers op
ons oudercomité! De briefjes voor de wafels gaan binnenkort mee! Een warme oproep om hen volop te steunen!
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Godsdienstkeuze voor volgend schooljaar
Om praktische redenen is het belangrijk om nu reeds aan de voorbereiding van het volgende
schooljaar te beginnen…
Moesten er kinderen, van de lagere school, zijn die volgend jaar van godsdienstkeuze willen
veranderen, gelieve dit dan voor 1 juni te melden op het secretariaat. Er dient dan een nieuw
formulier ingevuld te worden. De verandering gaat dan in op de eerste dag van het nieuwe
schooljaar. De kleuters van onze derde kleuterklas krijgen dit formulier sowieso nog.

De spanning stijgt in
ons vijfde en zesde
leerjaar: binnenkort
vertrekken we op
ontdekklassen naar
het bijzonder mooie
Tongeren!
Misschien nog
talenten om te
ontdekken bij elkaar!
Aftellen!

Maatjes-TV
flink bekeken
wordt!
Dank aan
iedereen van L6
die hieraan heeft
mee geholpen!
Dank u!

Het lentezonnetje ons
heel veel deugd doet…
Lang leve de zon!

Dit schooljaar gaat toch
wel echt heel snel voorbij
hé… niet te geloven!
Tijd (uit-)vinden zou ook
een mooi talent zijn…

We beleefde Maatjes heel
belangrijk vinden…
Daarom is dat ons puntje
van de maand… want ook
beleefd en vriendelijk zijn
is een talent!

We nog twee
maanden keihard
gaan werken in de
klas en … pas na die
twee maanden het
grote vakantie is …
Binnenkort gaat de
bekendste
poetsvrouw van de
Nieuwmoer en van de
hele wereld op
pensioen. Het is haar
zo hard gegund, maar
we gaan haar zo hard
missen… Dank voor
alles … (rara)

De schoolreizen eraan
komen … en dat deze dit
schooljaar volledig betaald
worden door ons
oudercomité… !
DANK U!

= ons
Oudercomité!!!
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KALENDER
Kalender

MEI 2019
5

1

woensdag Feest van de arbeid: vrijaf / Parkcross

2

donderdag K1B: bezoek aan de bloemenwinkel

2016

3

vrijdag

4

zaterdag

5

zondag

6

maandag

L2: toneelvoorstelling

7

dinsdag

Sportdag K1A en K1B / L3: op reis in je gemeente

8

Fruitdag / DJ L5 /samenloopmoment/K3: muzische voorstelling

woensdag Fruitdag (laatste keer gratis...)/ K3: 8.30 u ontbijt voor de mama's
L3,L4,L5: oudercontact

9

donderdag Sportdag K2&K3/19.00 uur: info-avond ontdekklassen L5&L6

10

vrijdag

11

zaterdag

12

zondag

13

maandag

Start verkeersweken (allemaal maatjes & Sam de verkeersslang!)

14

dinsdag

Zwemmen L1->L6

15

Fruitdag/DJ L4/L2: Muzarto
Moederdag

woensdag Verkeersspel: K2->L6/Fruitdag

16 donderdag K3: zwemmen
17
18

vrijdag

zaterdag Eerste communie

19

zondag

20

maandag

21

dinsdag

22

Fruitdag / DJ L3 / Fietsbehendigheid LS(fiets meebrengen)

woensdag Fruitdag / voorleesmoment& leesplezier/oudercontact kleuterschool

23 donderdag Fietsbehendigheid voor onze kleuters : kleuters fiets meebrengen
Oudercontact K1B & K2 / tafelkampioen
24
25

vrijdag

Fruitdag / Verkeersdag / DJ L2

zaterdag Lentefeest

26

zondag

27

maandag

BIB /ontdekklassen L5&L6

28

dinsdag

Zwemmen L1-L4/ ontdekklassen L5&L6

29

Feest vrijzinnige jeugd

woensdag Fruitdag /ontdekklassen L5&L6/ info-speeluurtje K1A

30 donderdag vrijaf: OH-Hemelvaart
31

vrijdag

Vrijaf
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