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Het nieuwe schooljaar is nog maar pas begonnen en toch snelt
de tijd voorbij. In plaats van nog wat lekker buiten te spelen na
het huiswerk of de studie, vleien we ons nu gezellig binnen. De
duisternis overvalt ons, na de jaarlijkse intrede van het winteruur, immers al rond half zes.
De kinderen zaten echter niet stil. Ze maakten kleine en grote
leersprongen, leerden nieuwe kennissen en vaardigheden. Ze
werden en worden actief aan het werk gezet om samen tot
goede oplossingen te komen: leren met en van elkaar, elk op
hun eigen niveau en tempo en telkens met de nodige zorg van
juf, meester of zorgjuf.
‘Samen komen we er wel’ is de juiste instelling en het motto op
onze school.
Nu de ‘Halloween-kriebels’ wat wegebben, stappen we weer
vol ijver verder op het leerpad.
Wat verderop staan nog enkele uitdagingen al te wachten:
een nieuwe website, een nieuw logo voor onze school, een
nieuw leraarslokaal, een nieuwe klas, een nieuw speeltuig,…
Zo zie je dat we op onze ‘nieuwe’ school niet stilzitten.
Samen zullen we erop toezien dat uw kind met plezier naar
school komt en dat het verder kan groeien in de leerweg die
het tot nu toe al afgelegd heeft.
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SCHOLENCROSS HANSBEKE
Naar goede traditie stonden we de derde zondag van oktober aan de
start van de scholencross in Hansbeke.
De ‘Werkgroep Sport Nevele’ tekende opnieuw voor een puike organisatie.
Het wordt eveneens een traditie dat de leerlingen van de Landegemse
gemeenteschool met fraaie resultaten uitpakken en als eindwinnaar
deze sporthappening afsluiten.
Op maandagmorgen toonden maar liefst 14 leerlingen trots hun
medaille, het tastbare bewijs voor een welverdiende podiumplaats.
Maar ook heel wat andere kinderen van onze school behaalden een
mooie ereplaats.
De inzet van alle deelnemers resulteerde in een ruime overwinning in het
eindklassement en daar zijn we als school best fier op.
Jammer genoeg liep het in de aflossingscross eventjes fout toen Thomas,
onze eerste loper, al na de eerste bocht de strijd moest staken met een
pijnlijke spierscheur. Daardoor kwamen we al vlug een halve ronde achter te liggen. De andere lopers plooiden zich dubbel en kwamen uiteindelijk maar enkele meters te kort voor de overwinning. Van een straffe
prestatie gesproken!
Dat we ons een ‘sportieve school’ mogen noemen werd ook door de
ouders beklemtoond. Bij de volwassenen stonden heel wat mama’s en
papa’s aan de start die niet wilden onderdoen voor de prestaties van
hun kinderen.
We hebben allen genoten van de sportieve prestaties van onze kids, van
de heerlijke herfstzon die opnieuw van de partij was en van de gezellige
sfeer rond de loopweide.
We hopen volgend jaar eveneens heel wat kinderen te motiveren om
opnieuw deel te nemen.

meester Ivan,
schoolsportgangmaker

HOEKENWERK - 6e lj
Elke week op dondervoormiddag hebben wij een lesuur
hoekenwerk. Een groepje bakt samen met de opa van
Merel (Eric) galettes. Als ze klaar zijn mogen we ze
daarna uitdelen in de klas en natuurlijk… opeten! Een
ander groepje bouwt met de papa van Maxim (Koen)
bouwwerkjes met baksteentjes. Eerst moeten we een
schets maken, daarna de vloer kiezen, muren beginnen
bouwen zonder lijm, alles terug afbouwen, tegels leggen en lijmen, de baksteentjes lijmen, deurtjes en raampjes voorzien, en een dakje leggen. Ziezo, we zijn klaar!
Nog een ander groepje werkt zelfstandig met K'nex. En
dan nog twee andere groepjes werken op de computer met meester Geert aan een PowerPointvoorstelling
als voorbereiding op een komende spreekbeurt.

KRIEBELTEAM

WIST JE...
Praktische werkwijze bij schoolongeval
U laat het geneeskundig getuigschrift
invullen bij de arts en bezorgt ons dit
document terug. Wij geven het schoolongeval digitaal door naar Ethias.
Doktershonoraria en rekeningen van
apotheken, klinieken... worden eerst door de ouders zelf betaald.
De ouders delen hun ziekenfonds mee dat het om een schoolongeval gaat en verzoeken hun ziekenfonds om terugbetaling van hun
aandeel in de kosten.
Ze vragen hun ziekenfonds een verschilstaat waarop het nog niet
terugbetaalde bedrag staat.
Deze verschilstaat wordt door de ouders zelf aan de
verzekeringsmaatschappij bezorgd. De maatschappij
zal de ouders dan het verschil terugbetalen, binnen
de in de polis vermelde grenzen.

Naamtekenen
Graag alle doosjes (brood, koek, fruit)
duidelijk naamtekenen.
Willen jullie ook na elke wasbeurt van de
gymkledij controleren of de naam nog
duidelijk te lezen is?
Financiële bijdragen
Onze school kreeg een financiële bijdrage ter
gelegenheid van onze deelname aan het 6scholenspel, de scholencross en de tentoonstelling ‘Het Belgisch trekpaard’ op de jaarmarkt.
Met deze ondersteuning hebben we materialen
aangekocht om de leerlingen nog beter met elkaar te leren omgaan in spelvorm.

Wat is het kriebelteam?
Vanuit de school kwam het idee om op onze school een kriebelteam
op te richten.
Ons kriebelteam is een groepje ouders/grootouders die zich op regelmatige tijdstippen engageren om alle kinderen van de school te
controleren op de eventuele aanwezigheid van
luisjes.
Dit gebeurt in samenwerking met het CLB.

Wat doet het kriebelteam?
Elke woensdag na de vakantie controleert het kriebelteam alle kinderen.
Het team bestaat uit bereidwillige ouders/grootouders die discreet
de kinderen controleren. Het initiatief is trouwens volledig door het
CLB gesteund.
Indien er luizen en/of neten worden gevonden, dan krijgen de ouders van dat kind hierover persoonlijk een brief met uitleg hoe ze het
kind moeten behandelen.
De CLB-verpleegster bekijkt de resultaten regelmatig en neemt maatregelen bij hardnekkige besmetting.
Wat mag je verwachten?
De methode die wij gebruiken is een snelle screeningmethode maar
niet voor 100% uitsluitend. Er kunnen dus fouten insluipen, zowel in positieve als in negatieve zin. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Regelmatige controle thuis blijft belangrijk. Wij hopen uiteraard dat je
je kind zo snel mogelijk behandelt als er sporen zijn van neten of luizen. Preventief behandelen helpt niet. Het werkt enkel resistentie in
de hand.

Dus bedankt Annemie, Vanessa
en Els om hiervoor tijd vrij
te maken.

CLB-INFO
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en school kunnen beroep doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB kan een leerling op 4 gebieden hulp bieden:
- preventieve gezondheidszorg: opvolgen van
groei en ontwikkeling, gratis inentingen, advies
bij besmettelijke ziekten…
- onderwijsloopbaanbegeleiding: info over opleiding en aanbod van scholen, studiekeuze
op maat…
- leren en studeren: wat loopt er mis? Samen
zoeken naar een juiste aanpak.
- psychosociaal functioneren: zorgen op school,
thuis of bij vrienden, vragen van ouders en/of
school over aanpak en opvoeding.
Het doel van deze hulp is het welbevinden van
leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan, zodat hij/zij zijn/
haar kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
Het CLB-team bestaat uit verschillende deskundigen: een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Elke school krijgt 1
contactpersoon toegewezen. Op onze school is dit Maai De Maerteleire. Als
u vragen voor haar hebt, kunt u steeds een afspraak met Maai maken via
haar mailadres maai.demaerteleire@vcldeinze.be of GSM 0491/901309. Deze
contactgegevens werden ook vooraan in de agenda van uw kind gekleefd.
Maai bespreekt alle aanmeldingen met het CLB-regioteam Deinze.
Het CLB werkt vraaggestuurd. Als de leerling, ouders of school een probleem
zelf niet meer de baas kunnen, wordt gezocht naar de minst ingrijpende
oplossing. Onderzoek of begeleiding gebeurt nooit zonder toestemming van
de ouder of leerling. Er wordt zoveel mogelijk met ouders, leerling en school
samengewerkt. Wie regelmatig afwezig is, krijgt verplicht begeleiding van
het CLB. Dit is ook het geval als maatregelen moeten getroffen worden tegen besmettelijke ziektes op school.
Vaak wordt gezocht naar de beste manier om een leerling in de klas te helpen. Misschien hebt u al gehoord van het M-decreet? Dit bepaalt dat een
leerling pas naar het Buitengewoon Onderwijs wordt doorverwezen als alle
mogelijke hulp in de gewone school is uitgeput. Het CLB gaat met de zorgcoördinator, de leerkracht, de leerlingen en met de ouders op zoek de beste
aanpak in de klas.
Als het CLB zelf niet voor de nodige ondersteuning kan instaan, wordt gezocht naar een meer gespecialiseerde dienst.

EEN KIJKJE IN HET DERDE LEERJAAR
Begin september werden de kinderen op vrijdagnamiddag verrast
door 2 muzische dames. Zij gingen met de kinderen aan de slag rond
drama. Ze leerden om in verschillende activiteiten allerlei gevoelens uit
te beelden/ uit te vergroten.

KRONKELDIEDOE MET HET 2e LEERJAAR
Dinsdag 20 september mochten
we genieten van een sportieve
namiddag.
Klimmen, klauteren, springen,
balanceren, fietsen… Het kwam
allemaal aan bod via een doorschuifsysteem. Het springkasteel
en de rups waren toppers, daar
was de tijd voor sommigen te
kort!
Na anderhalf uur zweten waren
de leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar moe… maar
tevreden!

OUDERCOMITÉ
Daar we in ons W.O-thema het momenteel hebben over het park,
trokken we op 10 oktober met het derde leerjaar naar de Brielmeeren. Enkele ouders brachten ons naar daar om daar een leuke
namiddag in de natuur te beleven. We deden allerlei activiteiten
rond de herfst.

WIJNDEGUSTATIE
Wanneer: 26 november van 19u30 tot 22u in de gemeenteschool te Landegem, nadien gezellig samenzijn!
Prijs: € 6 bij reservatie vóór 23/11. Voor deze prijs kan u 15
wijnen proeven (reservatie via mail naar
jan.beelaert@telenet.be), € 7 aan de kassa.

KERSTACTIE
Ook dit jaar is er een ruime keuze: frangipanes,
confituurtaartjes, Lotus-pakket, truffels, brownies,
pannenkoeken, cuberdons
Bestellen kan nog tot maandag 5 december.

RAKELINGS - 6e lj
Op 11 oktober gingen we naar een toneelvoorstelling in de Klaproos
te Landegem. Het ging over twee beste vrienden, genaamd Jeroen
en Pim. Jeroen gaat met de bus naar school en Pim met de fiets. Op
een dag wordt Pim z’n fiets gestolen. Een weekje later krijgt hij er een
nieuwe van zijn oma. Nu spaart hij alvast voor een Porsche, daar dat
zijn droom is voor later. Jeroen vraagt aan Pim waarom hij eigenlijk
niet met de bus komt. Pim denkt dat hij zich op de bus zal vervelen.
Jeroen denkt daar anders over en tracht Pim te overhalen door te
zeggen dat Anouk (een meisje met bruinblond haar en blauwe ogen,
waar Pim eigenlijk op verliefd is) ook steeds met de bus gaat. Doordat
Jeroen zich verspreekt komt het uit dat hij eigenlijk Pim z’n fiets had
gestolen om zo de twee (Anouk en Pim) samen te brengen. Doorheen het toneel werd er eigenlijk van alles aangeleerd i.v.m. het verkeer, dus was het ook héél leerrijk! Na de voorstelling was er ook nog
een quiz.

ZESDORPENSPEL

Op zaterdag 24 september werd de nieuwe sporthal in Nevele feestelijk
geopend.
De zes Nevelse scholen werden uitgenodigd om in een leuke competitie
met elkaar in duel te gaan.
Er waren twaalf sportievelingen nodig om onze school te vertegenwoordigen. De inschrijvingen kwamen erg traag op gang. Leerlingen en ouders
moesten meermaals aangeschreven worden om een volwaardige ploeg
te vormen. Het wijst er op dat onze leerlingen in het weekend druk bezet
zijn en in allerlei sportieve en culturele verenigingen actief zijn.
Niet alle scholen slaagden er in om een ploeg af te vaardigen. De scholen uit Merendree en Hansbeke moesten daarvoor een coalitie vormen.
Onze twaalf deelnemers lieten zich niet onbetuigd. Zij straalden inzet en
enthousiasme uit.
Er werd ook tactisch erg goed gespeeld. De joker, met dubbele punten,
werd optimaal gebruikt.
Naast het ringwerpen (met joker) werd er ook gewonnen met
‘opsignoorken’. Het ‘vliegend tapijt’ en ‘ballon jumpen’ werden telkens
met een tweede plaats bekroond. De eerste proef, ‘zaklopen’ en de ‘fun
slang’ leverden geen podiumplaatsen op.
Onze erg jonge ploeg deed het dus voortreffelijk en eindigde op een verdienstelijke tweede plaats na de fusieploeg Merendree-Hansbeke.
Het was vooral een leuke, sportieve ervaring, met dank aan de
‘Werkgroep Sport Nevele’.
We willen ook nog onze ploegkapiteit Tony in de hulde betrekken. Hij was
een grote steun.
Na een oververdiend broodje en drankje trok iedereen tevreden naar
huis.

KALENDER

BINNENKORT JARIG!

NOVEMBER
Maandag 7 november:
Infomoment Boerderijonderwijs 6e lj
Dinsdag 8 november:
Stap 1 Boerderijonderwijs 6e lj
Meester op de fiets 1e, 3e en 5 lj
Donderdag 10 november:
Meester op de fiets 2e, 4e en 6e lj
Vrijdag 11 november:
Wapenstilstand - vrijaf
Ma 14 t/m vrij 18 november:
Projectweek
Maandag 14 november:
Toneel
Dinsdag 15 november:
Stap 2 Boederijonderwijs 6e lj
Vrijdag 18 november:
Toneel 2e lj
Zaterdag 26 november:
Wijndegustatie oudercomité
Maandag 28 november:
Grootouderfeest 1e lj
Dinsdag 29 november:
Stap 3 Boerderijonderwijs 6e lj
Woensdag 30 november:
SVS unihockey 3e graad

DECEMBER
Vrijdag 2 december:
Sint op bezoek

Luka Mortier
Chiara Finjaer
Jano Baert
Lore Van Heule
Adoré Kurt
Jelle De Cock
Rune Dauwe
Warre Bisschop
Remi Van Heule
Senne Dewaele
Louis Moors
Axelle Roose
Jade De Vleesschauwer

(03.11.2016)
(07.11.2016)
(09.11.2016)
(10.11.2016)
(12.11.2016)
(14.11.2016)
(19.11.2016)
(20.11.2016)
(24.11.2016)
(25.11.2016)
(26.11.2016)
(26.11.2016)
(27.11.2016)

L4a
L5
L5
L3b
L1a
L3b
L6
L5
L1b
L6
L1a
L2a
L4b

Maandag 5 december:
Verrassing van de sint
Donderdag 8 december:
Medisch onderzoek 3e lj
Zaterdag 17 december:
Kerstactie oudercomité
Donderdag 22 december:
Medisch onderzoek 5e lj

Arnaud Gillis
Oona Van Mulders
Marie Buyse
Amélie De Sloover
Lenny Logbo
Arsalan Ashkzaran
Eva-Luna Himpe
Gaëtan Cornelis
Arthur De Block
Cédric Heersmink
Manon De Munter
Jules De Roeve
Lukas Phlips
Kyzzy Logbo
Carole De Keer

(02.12.2016)
(02.12.2016)
(04.12.2016)
(10.12.2016)
(10.12.2016)
(11.12.2016)
(13.12.2016)
(14.12.2016)
(17.12.2016)
(18.12.2016)
(20.12.2016)
(22.12.2016)
(25.12.2016)
(29.12.2016)
(31.12.2016)

L5
L2a
L3a
L6
L3a
L2b
L2b
L4a
L4b
L4b
L4b
L4b
L4a
L5
L1a

