NIEUWE SCHOOL
Vanaf 1 september 2016 is de gemeenteschool van Landegem een
zelfstandige school. Op administratief vlak brengt dit heel wat veranderingen met zich mee.

Nieuwsbrief voor ouders
September-oktober 2016

Vanaf nu beschikken we op onze school over een eigen voltijdse directeur en is er ook een secretariaat aanwezig.
Op pedagogisch vlak wijzigt er weinig: voor beide scholen (Nevele
en Landegem) keurde de gemeenteraad een nagenoeg identiek
schoolreglement goed en ook het pedagogisch project van beide
scholen vertonen sterke gelijkenissen.
De komende maanden zal er wel nog werk gemaakt worden om de
website aan te passen. Ook gaan we nog op zoek naar een nieuw
logo.
We vliegen erin!

Vosselarestraat 20, 9850 Landegem - 09 321 92 65 - 0498 52 89 65
secretariaat@gslandegem.be - directie@gslandegem.be

WELKOM OP SCHOOL!
We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Vooral voor de kinderen is de overgang van vakantie naar school een hele aanpassing (en voor vele ouders ook). Ze kijken uit naar wat dit schooljaar hen en
ook jullie gaat brengen. Het zijn spannende tijden. Onze leerkrachten die begaan zijn met jullie kinderen doen er alles aan om de stap zo aangenaam mogelijk te maken en hen beter te leren kennen.
Die eerste momenten op de speelplaats voor de eerste schoolbel ging, bracht
alweer die bijzondere maar gezellige spanning. Bij een aantal eersteklassers en
nieuwelingen zag je misschien hier en daar een bedremmeld gezicht. Maar je
zag vooral de hartelijke vriendschappen en groepjes van kinderen die elkaar een
vakantie lang hebben gemist. Ook jullie, ouders, keuvelden samen met hier en
daar een vleugje van nieuwsgierigheid, bezorgdheid of opluchting. Al gauw was
het een gezellige drukte om vervolgens er samen in te vliegen. Een nieuw
schooljaar, dat is toch wel een feest!
Om maar niet te spreken over de nieuwe dingen die de kinderen gaan leren en
ontdekken, de leuke en misschien ook wel minder leuke vakken. De tocht gaat
verder om elk aan het werk te gaan met zijn talent(en) en die verder te verfijnen.
Talenten die jouw kind zal maken tot de mens die het later zal worden … !
Ik wens dan ook alle leerlingen, alle ouders en alle leerkrachten een fijn nieuw
schooljaar toe!
Het schoolteam zal zich dan ook volop inzetten om te zorgen dat uw kind een
goede opvoeding en degelijk onderwijs krijgt. Ons streefdoel is dat uw kind gelukkig is op onze school. We hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Zo wordt
het vast en zeker een ‘goed’ jaar.
Philippe Soens
Directeur

WE VLIEGEN HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN
Op donderdag 1 september 2016 werden alle leerlingen tijdig naar de
luchthaven, gemeenteschool Landegem, gebracht. Sommige leerlingen
kwamen op eigen kracht. De rode loper lag uitgerold om iedereen te ontvangen. Alle ouders, grootouders waren ook welkom op de speelplaats.
Iedereen werd welkom geheten door de directeur. De 10 piloten
(leerkrachten) werden één voor één voorgesteld. Er klonk telkens een luid
applaus. De piloten beloofden om er een ‘goede’ vlucht van te maken.
Na de voorstelling van de leerkrachten mochten de leerlingen op zoek
gaan naar hun instapkaart.
Deze kaarten lagen verspreid op het kunstgrasveld. Eenmaal de juiste (op
naam) kaart gevonden, konden de leerlingen inchecken!
Nadien mochten de 10 vliegtuigen zich klaar maken om op te stijgen. Gelukkig verliep alles vlekkeloos.
Zo vlogen alle klassen (en leerlingen) het nieuwe schooljaar in.
De ouders wuifden de leerlingen uit.
Klaar voor de START!

HULP GEZOCHT

NIEUWE LEERKRACHT
Beste ouders, grootouders…
Juf Flore is het nieuwe gezicht op
onze school. Ze is 22 jaar en woont
in Nevele. Vorig schooljaar startte
ze haar loopbaan op de Gemeenteschool van Nevele, waar ze in het
1ste en 2de leerjaar stond. Misschien ken je haar van KLJ Nevele
waar ze enige tijd actief was als
leiding. Nu kan je haar vaak tegenkomen op de fiets. Behalve in de
vakanties, want dan doet ze niets
liever dan er op uit trekken met het
vliegtuig om mooie steden te bezoeken. Maar nu vliegt ze er in, samen met klas 4b!

Het nieuwe schooljaar is nog maar pas van start gegaan en toch willen wij reeds een beroep op jullie doen. Voor dit schooljaar zijn wij op
zoek naar ouders, grootouders, familie enz… die graag een beetje
willen meehelpen aan volgende activiteiten:
- niveaulezen: op woensdag van 8u40 tot 9u30 om de 14 dagen –
data worden later doorgegeven (info bij de zorgcoördinator);
- hoekenwerk: één maal per week (50’) een groepje van 4 à 5 leerlingen begeleiden;
- gemachtigd opzichter: elke morgen (8u15-8u40) of avond (15u3515u50 / 16u-16u15) zorgen voor de veiligheid van de kinderen bij
het oversteken (info bij directie);
- begeleiding bij lessen muzische vorming (info bij de leerkrachten).
Wie ons hiermee kan helpen, zou ons een grote dienst bewijzen.
Met dank.
Philippe Soens

WELKOM!
We starten dit schooljaar met 185 lagere
schoolkinderen. Voor hen staan maar
liefst 21 personeelsleden klaar. Een bijzondere welkom aan de nieuwe leerlingen op onze school. In het tweede
leerjaar A zijn dit Maithé Goeman en
Vincenzo Van Hecke. In het tweede
leerjaar B is dit Willem Rasemont. In het
derde leerjaar B verwelkomen we Bénédicte Rasemont en in het zesde leerjaar
Djego Schollaert.

AFWEZIG: NIEUWE WETGEVING
Nieuwe wetgeving ivm ‘problematische afwezigheden’.
Problematische afwezigheid vanaf 5 halve schooldagen: vanaf 5
al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid geregistreerd zijn, moet de school dit
melden aan het CLB en samenwerken met het CLB aan de begeleiding van de leerling, wil de problematische afwezigheid omgezet kunnen worden in gewettigde afwezigheid.

MIJN KIND ZIT OP FACEBOOK

BOEKENTASSEN TE ZWAAR
Een op de drie kinderen tussen 6 en 16 jaar kampt af en toe al met
rugklachten. Dat zegt de Belgische Vereniging van Chiropractors. De
grootste boosdoener? Een te zware boekentas.
Een boekentas mag maximaal 10 procent van
het lichaamsgewicht wegen. Bij 80 tot 90 procent van de kinderen weegt ze meer. Vaak
sleuren kinderen tot 20 procent of meer van hun
eigen gewicht mee. Dat kan tot rugklachten
leiden.

2,6 kg
26 kg

Maar niet alleen het gewicht van de boekentas is belangrijk. Ook het
soort boekentas is van belang. Een boekentas met bergvakken en verstelbare draagriemen is het beste. Kinderen dragen hun tas ook best
zo weinig mogelijk met de hand. De tas op de rug dragen, is veel beter. Let er wel op dat de draagriemen goed afgesteld zijn zodat de
boekentas mooi recht hangt. Grote en zware stukken
steek je best het dichtst bij de rug. Probeer het gewicht
ook zo goed mogelijk te verdelen over de twee zijkanten
van de tas.
Een goede houding, voldoende lichaamsbeweging en
een gezonde levensstijl met een evenwichtige voeding
en voldoende slaap zijn uiteraard ook belangrijk om rugpijn te voorkomen. Oefeningen en tips voor een gezonde rughygiëne bij kinderen en volwassenen vind je op
www.straightenup.be. (Bron: www.klasse.be)

Sociale media zijn in! Facebook, Twitter, Netlog… Uit
onderzoek blijkt dat steeds meer jonge kinderen op
Facebook een account hebben. En blijkbaar nemen
velen onder hen het niet al te nauw met hun privacy. Zo geven ze hun naam prijs op het internet, maar
dat is niet zo vreemd want de meeste Facebookgebruikers doen dit. Opmerkelijker is dat ze zonder al te
veel nadenken hun gsm-nummer en woonplaats meedelen. De
meerderheid geeft die informatie alleen prijs aan vrienden, maar
slechts 35 procent van de jongeren ontmoette al zijn internetvrienden
al in het echt, zelfs al zijn ze naar eigen zeggen vooral actief op sociale media omdat ze contact willen houden met mensen die ze in levende lijve kennen. Heeft het zin om sociale media te verbieden?
Neen. Want dan leert je kind er niet mee omgaan. Spreek er wel over
met jouw kind. Drie ideetjes om het ijs te breken:
- Vraag je kind welke sites het graag bezoekt.
- Doe een beroep op de kennis van je kind en vraag het jou wegwijs
te maken op het internet. Vraag het je te tonen hoe je een handeling moet uitvoeren of je te helpen met jouw Facebookinstellingen.
- Denk eens na welke activiteit je samen met je kind op de computer
kan doen. Bijvoorbeeld samen een spelletje spelen.

ONZE EERSTEKLASSERTJES
Op 1 september waagden 31 kinderen hun eerste stappen in het eerste
leerjaar.
Alles nieuw!… In het begin was het voor velen onder hen misschien
toch eventjes wennen, maar stap voor stap vinden ze hun weg op de
‘grote’ school.
Ondertussen zijn de eerste schrijfoefeningen achter de rug. Eerst met
krijt oefenen op de speelplaats en nadien met een gloednieuw potlood
tussen de sporen in een schriftje. Wist je dat ze zelfs al enkele woorden
kunnen lezen?
Ook de getalbeelden worden aangevuld in het rekendoosje en het
eerste huiswerkje is meegegeven.
De knutsellessen en de liedjes die gezongen worden zorgen voor de
ontspanning tussendoor.
De tijd lijkt voorbij te vliegen in het eerste leerjaar!

GEZONDE BROODDOOS
Naar school...
Als je kind mee mag beslissen welke voeding er in de brooddoos komt, maak je
meer kans dat hij of zij de inhoud met plezier opeet. Een brooddoos boordevol
energie zorgt voor aandachtige en actieve kinderen op school. Hier alvast enkele
gezonde tips die je samen met je kind kan uitproberen.
Wat zit er in een gezonde brooddoos?
 Brood — liefst volkoren of bruin — met een laagje smeervet.
 Varieer het beleg: kaas, vlees, ei, confituur (niet elke dag). Eventueel wat sla of
cresson erbij.
 Een stuk fruit. Fruit als beleg zoals gebakken appelen of banaan kan natuurlijk
ook. Fruit op een spiesje of een zelfgemaakte fruitsalade in een goed afgesloten
potje vindt je kind vast heerlijk.
 Enkele stukjes groenten zoals kerstomaatjes, een
stuk komkommer, een rauwe wortel, radijsjes.
 Melkproducten of calciumverrijkte producten
van sojamelk. Tot de leeftijd van drie à vier jaar
mag volle melk. Daarna krijgen halfvolle en magere melkproducten de voorkeur. Deze bevatten
trouwens evenveel calcium als volle melk.
 Als drank: liefst een flesje water of een brikje melk
of sojamelk.
Hoe maak je gezonde voeding aantrekkelijker?
Heb je een moeilijke eter? Met wat creativiteit en veel variatie lukt gezond eten
wellicht beter.
 Koop een mooie vrolijke brooddoos die voor extra appetijt zorgt.
 Denk soms aan een verrassing. Rol een boterham eens op i.p.v. te vouwen.
Draai de rol dan in een leuke servet. Met een strikje er rond wordt de boterham
zelfs een cadeautje.
 Eet je kind niet graag bruin brood? Probeer dan eens een dubbele boterham:
een bruine en een witte snede met ertussen zijn/haar lievelingsbeleg. Heb je een
restje volkorenpasta? In combinatie met wat groenten en garnalen of ham is dit
een prima afwisseling. Maak boterhamspiesjes. Snij je boterham in vierkantjes en
prik ze op een stokje. Tussen elke hap komt een druif of een aperitieftomaatje.
Opgelet met satéstokjes! Deze zijn niet geschikt voor de kleuters.
 Varieer met speels beleg. Kook bijvoorbeeld een eitje hard en schrijf op de
schaal iets leuks of teken er oogjes en een mond op.
 Drinkt je kind niet graag of niet genoeg water? Geef dan eens een flesje water
mee met een zelfgemaakt etiket. Met een tekening, versje of grapje erop wordt
datzelfde water misschien wel veel aantrekkelijker.

KALENDER

BINNENKORT JARIG!

SEPTEMBER
Dinsdag 6 september:
infoavond 2e-6e lj
Woensdag 7 september:
infoavond 1e lj

Dinsdag 13 september:
startvergadering oudercomité
Woensdag 14 september:
Toon je sportclub@school
Vrijdag 16 september:
sportieve uitdaging
strapdag
Dinsdag 20 september:
schoolfotograaf
L1 en L2 Kronkel-die-doe
Donderdag 22 september:
facultatieve verlofdag
Zaterdag 24 september:
opening nieuwe sporthal
Dinsdag 27 september:
herinneringswandeling 6e lj

OKTOBER

Renske Pillain
Alec Van Herpe
Hanna Dhavé
Yoran Finjaer
Romanie Van den Berge
Lillemarie Daveloose
Anaïs Laforce
Norah Bisschop
Robin Smet
Amélie Van Damme
Juliette Ben Brahim
Aiko Haesaert
Remi Vossaert
Lisa Verbruggen
Femke Vermeulen

(02.09.2016)
(06.09.2016)
(08.09.2016)
(12.09.2016)
(17.09.2016)
(18.09.2016)
(22.09.2016)
(23.09.2016)
(24.09.2016)
(25.09.2016)
(26.09.2016)
(28.09.2016)
(28.09.2016)
(29.09.2016)
(30.09.2016)

L1b
L4b
L6
L2a
L2a
L3a
L2a
L1b
L3b
L3b
L6
L4a
L4b
L5
L3b

Maandag 3 oktober:
pedagogische studiedag
Dinsdag 11 oktober:
L1 medisch onderzoek
Zondag 16 oktober:
Scholencross
Dinsdag 25 oktober:
L1 medisch onderzoek

Woensdag 26 oktober:
Oudercontact
Donderdag 27 oktober :
oudercontact

Sander Cocquyt
Lars Vanhoenacker
Maurice van Vynckt
Louis Verheecke
Lowie Buyse
Sam Vandenabeele
Vincenzo De Geyter
Mathis Vermeire
Dieuwke De Geyter
Louise D’Haese
Linde Janssen
Louis De Gheest
Amy D’Haese
Nathan Stove

(02.10.2016)
(05.10.2016)
(06.10.2016)
(08.10.2010)
(10.10.2016)
(11.10.2016)
(15.10.2016)
(15.10.2016)
(16.10.2016)
(17.10.2016)
(22.10.2016)
(26.10.2016)
(26.10.2016)
(28.10.2016)

L1a
L3a
L6
L1b
L6
L2a
L3b
L3a
L5
L4a
L2b
L1a
L1b
L2a

