
1 maart 20023

De Zenne - gazet

Beste ouder(s),

De maand februari voelt door de krokusvakantie dit keer aan als een wel zeer korte maand.
Het weekje vakantie heeft ons verrast met fijne zonnestralen. De eerste bloesems komen
tevoorschijn. Hier en daar komen narcissen voorzichtig piepen. Met een zonnebril op de
neus kijk ik al uit naar de lente.

Op 1 maart is het complimentendag, al vinden we het eigenlijk elke dag belangrijk om
elkaars talenten / kwaliteiten in de kijker te zetten. Op 2 maart kunnen we die mooie kanten
dan ook nog eens laten vastleggen door de schoolfotograaf.

U ziet, ook maart heeft weer heel wat in petto voor ons.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Hartelijke groet,
juf Sjouke
directeur

Schoolfotograaf
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Wafelverkoop

We organiseren dit schooljaar voor het eerst een
wafelverkoop. De opbrengst hiervan gaat
volledig naar de speelplaats.

● Enerzijds willen we de ondergrond van
de boot aanpakken.

● Anderzijds willen we investeren in
duurzaam spelmateriaal.

1 wafelverkoop zal zeker niet voldoende zijn, maar je moet ergens beginnen ;-)

Er is keuze tussen vanillewafels en chocoladewafels. De wafels komen in dozen van 700g
en worden verkocht aan 6 euro.

Bestellen kan tot 15 maart. Eind maart zullen de bestellingen toekomen en afgehaald
kunnen worden op school. Verdere communicatie hierover volgt.

Je vindt de brief met het  bestelformulier in bijlage van deze mail. De leerkracht heeft dit
ook al op papier meegegeven aan uw kind (eren).

Ben je geen fan van wafels maar wil je toch graag meehelpen bij onze speelplaats?
Een vrije gift kan steeds op rekeningnummer van de school (Wij kunnen helaas geen
fiscaal attest geven.)

BE70 7350 3159 6625 (met vermelding : vrije gift voor speelplaats)
GVBS De Zenne

GEZOCHT - Speelplaatsmateriaal
Om onze speeltijden en speelplaats nog leuker te maken, zijn we steeds op zoek naar
extra speelmateriaal (dat op school kan blijven.)
We zoeken bijvoorbeeld springtouwen, ballen, rolschaatsen, elastieken, kegels, een
keukentje, …
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GEZOCHT - Reservekledij

De kleuterklassen zijn steeds blij met extra reservekledij:

- broeken
- onderbroeken
- t-shirts en truien
- kousen

Dankjewel voor alle reservekledij die we in tussentijd al
hebben gekregen!

Op de planning (Schooljaar 2022-2023)

Tweede trimester
Donderdag 02 maart :                    Schoolfotograaf
Vrijdag 24 maart :                           Oudercomité (WELKOM aan alle ouders!)
Dinsdag 28 maart : Rapport
Vrijdag 31 maart :                           Koffiemoment (08u 15 - 09u15)
03 april - 14 april : Paasvakantie

Derde trimester

Woensdag 26 april : Pedagogische studiedag - Geen lessen
Vrijdag 28 april : Koffiemoment (08u 15 - 09u15)
Maandag 01 mei : Dag van de arbeid⇒ vrijaf voor iedereen
Dinsdag 16 mei : Havenfeest (Schoolfeest)
Woensdag 17 mei : Facultatieve vrije dag⇒ vrijaf voor iedereen
Donderdag 18 mei : OLV Hemelvaart⇒ vrijaf voor iedereen
Vrijdag 19 mei : Brugdag⇒ vrijaf voor iedereen
Vrijdag 26 mei : Koffiemoment (08u 15 - 09u15)
Maandag 29 mei : Pinkstermaandag⇒ vrijaf voor iedereen

Donderdag 22 juni : Klassenraad L6
Maandag 26 juni : Receptie 3KK
Dinsdag 27 juni : Uitreiking getuigschriften + Proclamatie L6
Donderdag 29 juni : Rapport
Vrijdag 30 juni : Koffiemoment (08u 15 - 09u15)
!! Vrijdag 30 juni 2023 : School / Les tot 11u50

Zaterdag 01 juli : Start zomervakantie 2023.
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Onze 3 Schoolregels (Hoofdregels op School)

We zijn lief voor elkaar. Stop is stop! We houden de school netjes.

In de maand maart leggen we extra aandacht op de regel “Ik zeg goeiedag
met een lach”

Bedankt aan alle leerlingen juffen en meesters en leerlingen die hier zo hard
hun best voor doen!

Sport
Maandag: K0 - K1 - K2 - K3 - L1
Dinsdag: L3 - L4 - L5 - L6
Donderdag: L1 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6
Vrijdag: K0 - K1 - K2 - K3 - L2

Zwemmen
Maandag: L4
Vrijdag: L2 (Na de paasvakantie start L1)
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Connect - Bram

Je kan via Whatsapp altijd terecht bij
Bram voor opvoedingsvragen, bij hulp
bij het invullen van papieren of bij
doorverwijzing naar interessante
organisaties.

+32491 35 26 20
bram.touchant@i-mens.be

Oudercomité
Het volgende oudercomité zal
doorgaan op vrijdag 24 maart,
meteen na school.
Dit zal doorgaan in lokaal 0.3 (naast
het secretariaat).
We starten om 15u30.

Dit staat er alvast op de agenda:
“Het Havenfeest - Schoolfeest”

WELKOM aan alle ouders!

Spel van de maand : Ezelrace
Voor de maand maart gaat meester Jelle een nieuw groepsspel introduceren.
Deze maand spelen de kinderen het spel: Ezelrace

Uitleg:
De kinderen vormen een grote kring. Dit zijn de ezels. Eén van de kinderen
is de boer en staat buiten de kring. De boer loopt om de kring heen en tikt
een willekeurige ‘ezel’ op de rug.

Spelregels:
- Bij het woord ‘ezel’ rent dit kind de boer achterna en probeert hem te tikken.
- De boer rent een rondje om de kring en probeert de lege plek van de ezel in

te nemen.
- Is de boer op tijd ? Dan wisselt de rol.
- Is de boer te laat en getikt? De boer moet opnieuw beginnen.
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Nieuws uit onze eigen school

L4 Concert SING! + uitstap in Brussel
Op dinsdag 14/02 zijn we naar het interactief concert SING! geweest;
Deze is doorgegaan in het prachtig kunstcentrum van Brussel: Bozar.
Na het concert hebben we ook de gelegenheid genomen om naar ‘Manneke Pis’
te gaan.
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K0-K1-K2-K3 Muzische carrousel
Woensdag 8 februari werd er een muzische carrousel georganiseerd in de
kleuterschool. De kleuters gingen die dag bij drie verschillende groepjes een
muzische activiteit doen. Gaande van schilderen tot muziek maken met
ritmestokjes.
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L5: Muzische les
In de Muzische les van Juf Luna ging het vijfde leerjaar aan de slag met gips.

Vertaling / traduire / translate : https://www.deepl.com/nl/translator

secretariaat@basisschooldezenne.be
02/420.14.40
https://www.basisschooldezenne.be
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