Verjaardagen
De Vos Kaat
15-03-2007
De Jaegher Lío
16-03-2011
Beelaert Rinse
17-03-2008
Morlion Tiemen
18-03-2007
Snauwaert Leon
28-03-2007
Eeckhout Dries
30-03-2007
Dos Santos Van Houten
Angeline
31-03-2009
Hovaere Simon
31-03-2008

Lafaire Kamiel
De Keyser Amaya
Geurs Matteo
Vergeylen Lily
Coudenys Kirsten
Ghyselinck Maurice
Spanhove Wout
Bisschop Juul
Naessens Fien
Note Cas
De Dobbelaere Daan
Van Tornhout Julie
Dobbelaere Jozefien
Dierckx Milan
Vandenberghe Eliza
Quartier Manu
Quartier Camille
Heath Hannah
De Mey Florence
Snauwaert Ferran
Demey Arend

nieuwsbrief
01-04-2010
03-04-2012
03-04-2010
03-04-2010
04-04-2009
05-04-2009
05-04-2012
07-04-2009
08-04-2007
08-04-2011
10-04-2008
10-04-2008
11-04-2007
18-04-2009
18-04-2011
20-04-2010
21-04-2008
23-04-2008
27-04-2009
28-04-2009
30-04-2011

Woordje van de directeur
De eerste zonnestralen in februari deden ons echt deugd.
Maar het was ook een periode waar de griep al heel wat
kinderen, leerkrachten en anderen in bed heeft gehouden.
Het was geen uitzondering dat
klassen 9 à 10 kinderen minder
telden dan anders. Op een bepaald moment was 1/3 van alle
leerlingen ziek. Het is dan ook niet
evident om een gepaste oplossing te vinden wanneer er een
paar leerkrachten gesneuveld zijn.
We proberen om de kinderen in
hun klas te houden door een vervanger te zoeken (wat vooral
moeilijk te vinden is in deze periode) of om klassen samen te zetten. De situatie is nooit ideaal, maar iedereen doet z’n best.
Maar er is ook heel goed nieuws! De eerste week van februari kregen we een ganse week het bezoek van 2 inspecteurs. Onze school werd doorgelicht. We mogen echt
fier zijn op ons resultaat. We kregen een gunstig advies zonder meer. Dit was zowel voor de leerlingen, leerkrachten als
de ouders een appreciatie voor ons/hun werk. Een teken
dat we goed bezig zijn. Dank aan iedereen die hieraan
meegewerkt heeft.

Kalender
Krokusvakantie
Van 2 maart tot 10 maart 2019

Maart
Musical

22/23/24-03-2019

Info-avond 3de kl.

26-03-2019

paasvakantie
Van 6 april tot 22 april 2019

April
Meester op de fiets

1/2-04-2019

Lentefeest

28-04-2019

Spelcarrousel
Op maandagvoormiddag 4 februari trokken we met het 3e leerjaar naar de
sporthal Palaestra te Deinze. Daar konden we genieten van een gigantisch
spelcarrousel. We waren eerst gestart met een opwarmingsoefening.
Daarna doorliepen we telkens opdrachten gedurende 10 minuten en dan
schoven we door. Er waren heel veel leuke dingen voorzien zoals: fietsparcours met gekke fietsen, speciale badminton- en tennisraketten, parachuteoefeningen, gezelschapsspelen in het groot, parcours op evenwichtsbalken,…
Het was een hele leuke sportvoormiddag, waarbij de kinderen ook vaak
moesten samenwerken.

Op school zijn we volop bezig om ons voor te
bereiden op onze musical. De leerkrachten en
leerlingen kijken er echt naar uit om voor jullie
een echt spektakel te brengen!
Hou alvast volgende data: 22/23/24 maart vrij.
Vanaf nu kunnen jullie je inschrijven via de
website (plaatsen zijn beperkt).
Deze laatste week voor de krokus- of carnavalvakantie werd er ernstig aandacht besteed
om pestgedrag te voorkomen en te vermijden.
Ook cyberpesten kwam uitgebreid aan bod in de hogere klassen.
Er moet hier toch wat bedachtzamer mee omgegaan worden want
deze verantwoordelijkheid komt aan jullie ouders toe. Het is zeker niet
verkeerd om ook ‘neen’ tegen jullie kinderen te durven zeggen…
Want dit is één van de bouwstenen van een goede opvoeding.

Philippe Soens

Alles met de bal
Op 18 januari hadden we met het vierde
leerjaar een sportieve dag. Net zoals
Nandoe ons voorstelt, gingen we veel bewegen. We mochten verschillende sporten uitoefenen met een bal. Van grote
ballen tot kleine ballen, zware ballen en
lichte ballen. Sommige ballen gingen snel, bij
andere ballen gingen we dan weer traag te
werk.
We startten de voormiddag met een opwarming en daarna
volgden teamspelen. Na een stukje fruit
en een slokje water, mochten we naar
de ballenmarkt. Daar konden we proeven van verschillende activiteiten met
verschillende soorten ballen. De sportieve voormiddag ging snel voorbij en rond
12 uur gingen we met de bus terug naar Landegem.
Zoals je kan zien bij de foto’s hebben alle
kinderen het beste van zichzelf gegeven!

Poëzie week
Voor de poëzie week maakten de leerlingen van het 6e leerjaar een
gedichtje, hier hebben we enkele voorbeelden:
In je hoofd kan je alles
Ja, zelfs 150 hotdogs eten
en je hoofd wel eens vergeten.
Je wordt ook eens bokskampioen
of je ziet heel de wereld door een bril in 't groen!
Je ziet je toekomst in een glazen bol
en ligt in je slaap te wroeten als een blinde mol.
Of ik zou een gat in de lucht springen
en voor de hele wereld mijn lievelingsliedje zingen!
Maar al dat moois in mijn dromen
wat zou ik blij zijn als ik daar zou komen!
-Reine Moors 6B
In je hoofd kun je alles…
Fietsen naar Egypte.
Ik moest afscheid nemen en ik snikte.
Ook was ik al in Duitsland en in Nederland,
heb gevaren op de Grote Oceaan.
Het gedicht is nog niet gedaan.
Ik was supermoe,
op een eiland zag ik een koe,
in Egypte mummies.
Om te eindigen las ik een boek ‘Koken voor dummies’.
-Jerke Beelaert 6A

Ook de kindjes van het eerste leerjaar deden hun duid in het zakje.
ZEEPBEL
Ik blaas bellen
Met een sopje
Er zit nog heel veel
In mijn kopje
De zeepbel zegt PATS
Maar je hoort het niet
Je hoort het alleen
Omdat je het ziet
Hans Hagen

De pauw was op de koe
Ze zei: o schat van mij,
O koe, aai lof joe.
Wat? Zei de koe.
Wie, wat, waar, hoe?
En boe nog an toe!
O koe, zei de pauw.
Ik hou van jou.
O pauw, zei de koe.
Aai lof joe toe.
Erik

Over water ...
In het eerste leerjaar kwamen we de laatste weken heel wat te weten
over water…
Water in al zijn vormen bijvoorbeeld.
De sneeuw kwam perfect getimed en was fijn om in te spelen! IJzel op
de speelplaats leerde ons ook over de nadelen van water…

We haalden de thermometer boven en leerden over hoge en lage
temperaturen en hoe die water kunnen veranderen. We maakten zelf
regen door hete damp te laten botsen op een ijskoud bord! Zo kwamen we tot de kringloop van het water.
De kinderen ontdekten nog meer water op school: de riool- en afvoerputjes, de buizen van de radiatoren, het toilet, de brandweerslang…
Ook hadden we het over drijven en zinken, over oplossen in water. Olie
drijft zagen we in een proefje… en meteen bedachten we hoe dit een
invloed kon hebben op het leven in de zee. Het water in het kanaal
daar zwem je niet meteen in.... En zo hadden we het nog eens over
vervuild water en hoe men het aanpakt om het weer te zuiveren.

En waar komt ons drinkwater vandaan?
We knutselden bootjes die moesten blijven drijven en
ontdekten welke eigenschappen daarvoor van belang
zijn. We hadden het over materialen.
Ook in de lessen wiskunde werd water gebruikt: de
maatbeker van 1liter hielp ons de inhoud van flessen te
meten. Met water kan je ook op muzikaal vlak aan de
slag: veel of weinig water in flessen geeft een hogere of
lagere klank! De kleine wereld van onze kinderen op deze blauwe planeet werd alweer wat groter… En we genoten er met z’n allen van!

Whizzkids

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar deden mee aan
de voorrondes van de heuse Whizzkids-wedstrijd.
Voor het vierde leerjaar ging het eerder om een ICT-kennismaking.
Heel wat opzoekopdrachten brachten ze tot een goed eind.
Ze leerden een zoekmachine correct gebruiken, goede zoektermen
formuleren, betrouwbare sites herkennen,… Zo verworven ze heel wat vaardigheden die ze kunnen gebruiken in de
derde graad wanneer ze echt mogen
deelnemen aan de wedstrijd.
Voor de derde graad lag het niveau wat
hoger: presentaties maken, programmeren met scratch, werken met google
maps en youtube, luister- en opzoekopdrachten,…
Zoals je ziet, de kinderen werden echte ICT-experten!
Blij waren we dan ook om te horen dat 5a geselecteerd is voor de halve finale. Hiervoor zullen enkele kinderen uitgenodigd worden in de
gebouwen van Google in Brussel om deel te nemen aan de halve finale.
We wensen 5a alvast heel veel succes zodat ze de Whizzkidstrofee in
de wacht kunnen slepen !

Musical ‘de nachtegaal’
Het komt dichterbij: onze eerste schoolmusical!
Deze gaat door in het weekend van 22-23-24
maart 2019 in de benedenzaal van de sporthal.
Noteer dit maar in jullie agenda.
Er werd al heel wat gerepeteerd.
De flyers werden bedeeld.
De kinderen met een tekstrol oefenden reeds het
volledige stuk.
Ook hebben we twee koren die de mensen zullen verwennen met hun
heerlijke gezang.
De leerlingen steken een zelfgemaakte klasdans in elkaar zodat iedereen te bewonderen is.
Verder knutselden we al enkele decorstukken.
Elke klas maakt een prachtige tekening die zal geprojecteerd worden tijdens het klasoptreden.
In de krokusvakantie komen we met de leerkrachten en
een aantal kinderen samen om alles op punt te zetten.
We kijken er enorm naar uit om een mooi spektakel
naar voor te brengen.
We hopen op een mooie opkomst.
Tickets kunnen al volop besteld worden via de website
van school.

SUEZ
Het 6de leerjaar trok richting het afvalverwerkingsbedrijf SUEZ. We bekeken
hoe het afval binnenkomt, hoe het geschift en gemalen wordt. We liepen
langs de opslagruimtes om uiteindelijk het eindproduct te zien: het compost.
Daarnaast stond nog een vrachtwagen voor ons klaar waar uitleg werd
gegeven over 'de dode hoek'. De kinderen ondervonden aan den lijve
waar een chauffeur jou als fietser wél of niet ziet. Even schrikken! Want als
fietser is het dus zeer goed uitkijken waar je fietst, zodat je geen gevaar
loopt of fietst!
Dit was een zeer boeiende uitstap waar de beleving op de eerste plaats
stond!

Planeten speuren
Midden februari werden de klassen van
het vijfde leerjaar omgetoverd in het thema RUIMTE. De vijfdeklassers kregen als opdracht om als ruimtevaarder, ruimtemannetje/ruimtevrouwtje, alien,… te speuren
naar de acht planeten in ons zonnestelsel.
De kennis van de planeten werd muisstil
opgenomen in de hersenpannen van de
kinderen

Energiekoffer
De kinderen van het vijfde leerjaar vermomden zich eind januari in detectives.
Niet zomaar detectives, ENERGIEDETECTIVES! De energiekoffer liet hen kennismaken met EHBE (Eerste Hulp Bij Energievreters). Deze koffer zit boordevol instrumenten om op een speelse manier te speuren naar sluipverbruik, hoge temperaturen,
verlichting en ventilatie op school. Met de energiekoffer is ‘leren rond energie’ en
‘energie besparen op school’ ook heel leuk. Tot in de kleinste hoeken van de
school speuren leerlingen naar energievreters: die elementen die op de school
met heel wat (nodeloze) energie gaan lopen

Dikke truiendag
Dinsdag 12 februari deden we best een extra dikke
trui aan, omdat we die dag de verwarming niet zo
hard aanzetten. Dit is niet alleen goed voor de energiefactuur, ook voor het klimaat is dit positief. Alle
beetjes helpen. Die actie doet ons beseffen dat we,
als we het koud hebben, ook een andere optie
hebben dan de verwarming hoger te zetten, nl. een
dikkere trui aantrekken.

De visie van onze school
Tijdens de lessen godsdienst en zedenleer hebben de kinderen gewerkt rond
de 5 waarden van ’t Wilgennest. De waarden werden verdeeld over de verschillende leerjaren. Elk leerjaar ging aan de slag met één van de pijlers. De
‘grootsten’ en ‘meest wijze’ van deze school, het zesde leerjaar, bespraken
ze allemaal. Want uiteraard is het de bedoeling dat je aan het einde van de
schoolrit de 5 waarden goed onder de knie hebt.
Het eerste leerjaar werkte rond de waarde ‘respect’. Een eerste lesje ging over respect voor natuur en milieu en een tweede over respect voor mens en materiaal.
Het
tweede
leerjaar
hield
een
brainstorm
‘gelijkwaardigheid’ en ging ook creatief aan de slag.

over

Het derde heeft de waarde ‘zorgzaamheid’. Zij haalden de
beste acteurs in zichzelf naar boven en speelden toneeltjes
rond zorgen voor elkaar. Achteraf dachten ze nog eens na
over voor wie zij allemaal zorg dragen in hun leven.
Het vierde begon dan aan de waarde ‘openheid’. Zij maakten verschillende
affiches rond dit thema. Ook in het vijfde werkten ze op dezelfde manier
maar dan rond de waarde ‘kwaliteit’.
Het zesde ging dan dapper aan de slag met alle vijf de pijlers. Zij reflecteerden eerst over de inhoud om dan slogans te bedenken en uithangborden te
maken.

Stop-motion
De kinderen uit het 6de leerjaar gingen bij het maken van
een filmpje aan de slag met de techniek van stopmotion. Hiervoor waren heel wat foto's nodig! Wel 10 foto's per seconde! Ieder popje uit de scène werd zorgvuldig en handmatig verzet. De fijne resultaten worden binnenkort op de schoolwebsite geplaatst!

Nieuwjaarsetentje OC
Jaarlijkse gewoontes zijn er om in ere gehouden te worden. Zo ook
het traditionele OC-Nieuwjaarsdiner in de maand januari.
In Landegem en omstreken heerst de gedachte dat
het jaar pas écht begint wanneer het OC voor haar
nieuwjaarsconclaaf is samengekomen. Kan ook moeilijk anders, met een grote opkomst van zowel leerkrachten als oudercomitéleden, met een bijzonder
smaakvol buffet, met vlotte babbels en anekdotes, én
met zowaar een officiële speech en Foute Muzieklijst
vanwege de voorzitter. Blijkt onze voorzitter een voorliefde te hebben voor de betere schlager.
Ook een zeer eervolle vermelding voor de leveranciers van hapjes
en desserts. De hapjes van Mieke, Carmen en juf Aurelien boden
een smaakpalet dat bij menig deelnemer een traan van ontroering deed wegpinken. En die desserts! Geheel volgens de traditie
van het oudercomité is het aan de nieuwkomers om daar een eigen schwung aan te geven. Zijn met brio geslaagd wegens zalig
zoete dessertbordjes: Andy en Tamara. Ook dat is januari: de
maand waarin we de broeksriem traditioneel ook een gaatje verder zetten.

Week tegen pesten
Van 22 februari tot 1 maart wordt opnieuw de Vlaamse Week Tegen Pesten
georganiseerd. Ook onze school doet hier actief aan mee en werkt doorheen
het jaar preventief aan dit thema!

