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Voorwoord september 2020
Een vlotte start!
Vele kinderen keken ernaar uit en sommigen konden er zelfs niet van slapen: die
eerste schooldag! Deze eerste schooldag startte dan ook anders dan gewoonlijk,
omdat de opendeurdag niet doorging; maar daarom niet minder vlot. De grote
vraag van heel wat kinderen bleef: “Wie zit er nog in mijn klas?”, aangezien
niemand de volledige klaslijst had kunnen inzien. Gelukkig namen de meeste
juffen die twijfel weg door een filmpje te posten en de klaslijst te tonen.
De schoolkinderen werden verwelkomd door Warme William, de leuke beer die
iedereen uitnodigt eens bij hem op de bank te komen zitten. We hebben dus een
“vriendje” bij op school. Uiteraard past deze mascotte in een breder kader,
namelijk in ons jaarthema: “Fit in het hoofd, goed in je vel!” met als
hoofdbedoeling een luisterend oor te zijn voor alle leerlingen (leerkrachten en
ouders). Hierrond wordt gans het jaar door gewerkt; u merkt het nog wel.
En wij, als schoolteam, zijn er ook weer helemaal klaar voor.
Alvast aan allen een fijn, succesvol schooljaar 2020-2021 toegewenst!

Vrijwilligers zorgen verder voor onze veiligheid!
Reeds 4 jaar lang kon onze school rekenen op 3 leden van de Civiele Bescherming om ’s
morgens tussen 8:00 en 8:30 de schoolkinderen aan de Leiedam een veilige oversteek te
bezorgen. Stephan, Marnix en Hedwig deden dit met veel enthousiasme en
verantwoordelijkheidszin.
Er was geen dag zonder begeleiding. We wensen hen langs deze weg nogmaals van harte
te bedanken.
Enkele maanden geleden werd de “Vriendenkring Civiel Bescherming” ontbonden en
besloot het drietal wegens gezondheidsredenen te stoppen.
Samen gingen wij op zoek naar ere-leden van de Civiele Bescherming die als “gemachtigd
opzichter” deze taak in de toekomst zouden willen opnemen. En… ja hoor, 3 mensen
waren bereid om ook in de toekomst een veilige oversteek te garanderen langs de
Leiedam. Peter, Johan en Eric, drie ere-leden van de CB, zijn idealisten die deze
opdracht vrijwillig willen verder zetten. HARTELIJK DANK daarvoor, mede in naam van
de ouders en de leerlingen.

Peter, enorm gemotiveerd,
stond er de eerste schooldag
reeds van 7:45 met een
vriendelijke glimlach om
iedereen te verwelkomen.
Bedankt, Peter!
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Met deze slogan gaan we dit schooljaar aan de slag.
We konden op 1 september al kennismaken met
Warme William, een grote blauwe beer die op een bank
zit. Je kan er even naast gaan zitten want zijn boodschap
is: “Zit je met iets? Praat erover.
Warme William luistert!”
Daarom zullen we dit schooljaar werken rond gevoelens.
Welke gevoelens zijn er allemaal? Hoe kan je ze tonen?
Hoe kan je er mee omgaan? Hoe kunnen we gevoelens
bespreekbaar maken? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

De kleuters en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar maakten op 1
september ook al kennis met het kleurenmonster dat al heel veel gevoelens liet
zien. In de loop van de eerste weken volgt er een speurtocht door de school om
kennis te maken met enkele plekken op school en met de gevoelens die het
kleurenmonster daarbij heeft.
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Gimme
Via gimme kunnen we als school op een eenvoudige en veilige manier
brieven, foto’s, … delen op het kanaal van de klas van jouw kind.
Heb je nog geen toegang tot de app of tot het juiste kanaal,
stuur dan een mailtje met de naam en klas van jouw kind(eren) naar
Joke.p@leieparel.be

Planning september 2020
DATUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

WIE

ACTIVITEIT
Een fijne start gewenst!

Lager

Infoavond om 19u

L4B
Kleuter

9u: Geleid bezoek aan de bibliotheek
Infoavond om 19u
STRAPDAG KLEUTER + LAGER

L1-2

23
24
25
26
27
28
29
30

L4A

Kronkeldiedoe in Nevele ( indien voldoende
plaats vrij)
9u : Geleid bezoek bibliotheek
Personeelsvergadering – geen stille studie
Leerlingenparlement 13:15

Lager

Attituderapport
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