NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018
Meester Geert aan het woord: groeirapport
Het onderwijs in Vlaanderen evolueert snel. Ook wij willen als school steeds kwaliteitsvoller worden.
Goed, juist evalueren en bijsturen is heel belangrijk. Breed evalueren is een opdracht voor elke
basisschool. Kinderen doen zelfevaluaties; er zijn harde evaluaties d.m.v. punten; er zijn zachte
evaluaties waarbij de leerkrachten woordelijk evalueren. Ons groeiportfolio bevat deze evaluaties.
Ons groeirapport is een samenvatting van alle evaluaties. Het groeirapport is een rapport voor enkel
jouw kind. Is het moeilijker te interpreteren dan gewoon 75% op je rapport hebben? Ja zeker. Geeft
het meer correcte informatie? Ja zeker. We gaan dit groeirapport verder evalueren. Bijsturen is
immers erg belangrijk. Deze evaluatie zal door jullie, onze kinderen en onszelf gebeuren. Zo
ontwikkelen wij verder als kwaliteitsvolle school.

NIEUWS
 De marsepeinactie van het middelbaar was weer een groot succes Ook onze leerlingen deden
meer dan hun best. Binnen de derde graad geldt er steeds een soort mini-competitie. Het was 6B die
dit jaar met de overwinning aan de haal ging. Pannenkoeken eten in het middelbaar was hun trofee!
Bedankt voor uw steun. De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor meerdaagse uitstappen.
 In de jeugdraad bespraken we de vele verloren voorwerpen. Nu er veel sjaals, handschoenen en
mutsen gedragen worden, zochten we naar oplossingen. De leden van de jeugdraad wilden graag
een oproep doen naar de ouders om overal de naam in te schrijven. Dus via deze weg: zet aub overal
de naam van je zoon/dochter in. Wanneer iets wordt gevonden, kan het meteen naar de juiste leerling
gebracht worden. De jeugdraad dankt u.
 We zijn aan het overschakelen naar het nieuw communicatiesysteem: Gimme.
Wanneer de meeste mensen zijn aangemeld, zetten we de volgende stap en brengen we
u op de hoogte van de manier van werken. Momenteel zijn we de laatste mensen aan het
contacteren om zich aan te melden.
 U bent weer van harte welkom op ons College Café, op de vrijdag voor de kerstvakantie. De
opbrengst van het kerstcafé gaat steeds naar een goed doel. Dit jaar is dit de organisatie ‘Boven de
wolken’. Meer info hierover leest u in de kalender.
 Reeds enkele jaren neemt de kangoeroeklas van het 6de
leerjaar deel aan de STEM-olympiade: een voorronde van 32
meerkeuzevragen over technologie, chemie, elektriciteit,
informatica enz. die de leerlingen zelfstandig moeten
oplossen. Over heel Vlaanderen namen er meer dan 25 000
leerlingen mee.
Stella Jacobs uit 6A eindigde eerst bij de 56 beste en ging
naar de finale in Brussel. Daar behaalde ze de bronzen
medaille! Knap, Stella!

Filmpiet en Droompiet
Filmpiet stuurde ons heel de week filmpjes door van Droompiet. Deze
Zwarte Piet droomde allerlei leuke dingen. Zo droomde hij o.a. van
een supergrote mijter. Dat hebben wij kunnen verwezenlijken met de
hele school! Ook een grote tekening, ‘andersomdag’ en een
polonaise met de hele school waren dromen van hem. We moesten
zelfs echt bellen naar de Pietenhelpdesk die ons kon doorverbinden
met Kapiteinpiet, Poetspiet, Mecaniekpiet,… Meer foto’s vindt u
eerstdaags online op de website van onze school.

Kalender
Hieronder vindt u onze maandelijkse kalender, met daarop uitstappen, zwemregelingen en nog
extra informatie. Gelieve alles goed te noteren wat voor uw zoon/dochter van toepassing is.
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College kerstcafé vanaf 14u00

IEDEREEN WELKOM!
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ZALIG KERSTFEEST!
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De opbrengst van de kersteditie van ons College Café gaat steeds naar het
goede doel. Boven De Wolken is een organisatie die foto's maakt van
'sterrenkindjes' – baby’tjes die overleden zijn en van wie de ouders afscheid
moeten nemen. De intense laatste momenten met mama en papa worden
zorgvuldig vastgelegd, en vormen kostbare herinneringen voor de
'sterrenouders'. De organisatie werkt volledig op giften. De fotografen zijn
vrijwilligers en de fotoshoot is altijd gratis. Er zijn wafeltjes en snoepjes te koop
(€ 3/stuk, € 5 voor 2 stuks).
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(https://www.bovendewolken.be)
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Fijne oudejaarsavond…

koor
Het koor (samenwerking tussen Mariaberg,
Potlodenschool en onze school) gaf een eerste
concert op 25 november. Meer dan de helft
van de kinderen kwam van onze school! We
waren dan ook fier om onze kinderen te horen
zingen tijdens het concert ‘A sky full of stars’.

Skibidi
De ‘skibidi-hype’ is ook overgewaaid naar onze
school. Wanneer dit lied weerklinkt op de
speelplaats, verzamelen tientallen kinderen
zich in de buurt van de box om mee te dansen
met dit gekke nummer. De kinderen van 6B
maakten er zelfs een eigen videoclip van. Deze
kan je bekijken op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=7XUtn3pj_gA

