TICHELTJE
Beste ouders,
De laatste maand van het schooljaar is weer voorbij.
Het was een drukke maand voor de kinderen. Er werden in elke
klas veel toetsen gemaakt. Na de laatste toetsendag kwam de
warmte.
De kinderen hebben gepuft, de voorbije dagen. De warmte zat
overal in het schoolgebouw! De
hitte werkte op de kinderen.
Gelukkig was er afkoeling in de
vorm van waterspelletjes, ijsjes
……….
Een fijne afsluiting van het
schooljaar!
Voor de leerlingen van het eerste leerjaar die op
plattelandsklassen gingen in de Breugelhoeve waren de ijsjes en
de waterspelletjes ook welkom.
Spijtig dat ons schoolfeest niet doorging! De weergoden
beslisten er anders over. Er was veel ontgoocheling bij de
kinderen en de leerkrachten, maar ook bij de ouders en de
grootouders. Iedereen keek uit naar de optredens en dat is ook
goed, want zoals je in het vorige Ticheltje kon lezen ‘feesten
schept verbondenheid’. Dat hebben we dus dit jaar gemist!
De 5-jarige kleuters vierden hun afscheid van de kleuterschool!
De zesdejaars vierden hun afscheid van de lagere school! Voor
al die leerlingen begint er in september een nieuwe periode. We
wensen hen een goede start en heel veel succes!

Maar eerst nog:

Het woord ‘Vakantie’ is afgeleid van het Latijnse ‘Vacantia’. Dat
betekent ‘vrij zijn van verplichtingen’. Niet altijd simpel. De
veel gebruikte uitdrukking ‘ik moet’ kan plaats maken voor ‘ik wil
graag’. Probeer het eens!
Heb je al plannen gemaakt? Ga je naar het buitenland?
Blijf je in België en zoek je hier de mooie plekjes op? Of
brengt thuis zijn je de nodige rust en gezelligheid? Familie en
vrienden samen, een hapje en een drankje erbij ….. Een mens
heeft soms niet veel nodig om gelukkig te zijn! Geniet er
alleszins van!
Op maandag 2 september zien we elkaar dan terug in een
nieuwe klas, met een nieuwe juf of meester.
Tot dan!
Het schoolteam

- de kleuters van K1A met blote voeten op ontdekkingstocht gingen?
- de jongste kleuters pas een hele feestweek achter de rug hebben? En
feesten ... daar kunnen ze wat van!
- de mama en papa van Mathice De Moor op 8 juni in het huwelijsbootje
zijn gestapt?
- dat de kleuters van K1B bij de juf thuis een ijsje zijn gaan eten?
- K2&3 het einde van het schooljaar afsluit met een meester in de klas?
Meester Jordy deed het super! Onze juf kreeg al eerder vakantie omdat
ze in januari een baby’tje krijgt.
- we met onze klas heel veel leuke dingen hebben beleefd dit schooljaar?
- we een heel fijne schoolreis hebben gehad in de Bosuil? Heerlijk weer,
lekkere frietjes, een verfrissend ijsje ... TOP!
- we jullie allemaal een spetterende, zonnige en deugddoende vakantie
toewensen?
- de kleuters van K3 op bezoek gingen in het Bruegelmuseum in Peer.

- Kobus uit K3 een zusje heeft gekregen. Ze heet Leona. Welkom Leona.
- De kleuters van K3 op bezoek gingen op de boerderij van de
grootouders van Mats. Wat wist Mats er veel over te vertellen.

- er in het tweede leerjaar heel wat huisdiertjes op bezoek kwamen? En
dit om de spreekoefeningen te verrijken!
- wij, van het tweede leerjaar, allemaal samen een leuke groep kinderen
zijn en dat we al goed voor elkaar kunnen zorgen?
- sommige kinderen spijt hebben dat het vakantie is?
- we na Pasen een nieuw vriendinnetje in het 3de leerjaar mochten
verwelkomen? Welkom Silda!
- de kinderen van het 3de leerjaar met z'n 29 het ontzettend goed
gedaan hebben dit schooljaar en een lange vakantie dubbel en dik
verdienen?
- de leerlingen van het 5de leerjaar naar de Fun-Athlon zijn geweest? Dit
was een groot integratieproject waar we samen hebben gesport met de
leerlingen van BuSO Sint-Elisabeth.
- we hebben meegedaan aan het project 'binnenbijboeren'? Zo leerden we
meer over allerlei aspecten van de landbouw.
- het 5de leerjaar een groot natuurspel heeft gespeeld in de bossen in
Resterheide? We ontdekten hier sporen van dieren en mensen.
- we een super leuke schoolreis naar Toverland hadden?
- we met het 6de zijn gaan zwemmen in Erperheide?
- we de hele leuke stagiair meester Senne in onze klas kregen gitaar kon
spelen en die samen met ons zong?
- we fijn hebben gedanst op Footloose met juf Elke?
- we al regelmatig gehuild hebben omdat we elkaar heel hard gaan missen?
- we er toch naar uitkijken om een nieuwe start te maken?
- een mooi proclamatielied gemaakt hebben samen met juf Ria?
- we allemaal ons plekje gaan vinden in het secundair onderwijs?
- de proclamatie een mooi afscheid van de lagere school was?
- we hebben genoten van de schoolreis naar Toverland?

De kleuters van K2 ( juf Danielle) mochten vetellen wat ze heel graag
onder de vakantie zouden doen!!
Ryan: ik wil dan naar de speeltuin spelen en frietjes eten
Julie : naar de zee , daar ga ik heel veel zwemmen en ik heb
zwemschoentjes
Lousia : bij mijn mama thuis komt baby uit de buik en dan is de pijn weg
Seth : Ik ga naar Spanje met omi en met mama en papa in hetzelfde
artement ( appartement)
Lowie : ik ga ook naar Spanje waar een zwembad is met opi en mama en ik.
Moeke moet ook mee. Wel met een dikke vliegtuig, want dan zijn we met 4
Mecit : Ik wil bij iemand blijven slapen als het vakantie is
Jana : ik ga naar Kreta en blijf daar slapen en ik ben dan jarig
Warre : bij mams en paps in het diepe zwembad, maar niet te diep. Ik ga
niet met de vliegtuig, want dat hadden we al gedaan. Eerst moeten we nog
heel veel centjes hebben en dan gaan we weer met de vliegtuig
Dieuwke : bij mama in bed slapen
Kato : Bij Italië met het vliegtuig in het diep zwemmen
Viktoria : Naar Bulgarije waar de sneeuw is, maar niet zoveel
Elody : Bij meetie gaan slapen, dan krijg ik weer iets
Felix : naar Spanje nog eens met het vliegtuig
Stef : ik wil graag naar de zee, maar ik weet het nog niet
Maties : ik wil met de trein naar de zee en dan wil schelpen zoeken

Gijs : dan ben ik eindelijk jarig en dan wil ik een supersnelle race auto
Matteo : naar de zee met het vliegtuig en daar wil ik ook schelpen zoeken
en mijn papa gaat daar dan vishengelen
Vince : naar de speelstraat waar ik woon, dat is leuk, dan kunnen we
lekker buiten koekjes eten
Emiel : naar de zee zwemmen en vliegeren maar ik denk dat die
weggewaaid is
Ethan : met Lena spelen , met de auto’s en dat kan ook buiten
Ook naar de speeltuin wil ik
Lena : naar de zee, met mama en papa. Daar is een stapelbed en dan pak ik
mijn paw patrol handdoek voor als ik natte voeten heb en daar kan je dan
ook op liggen.
Jelte : ik wil naar de zee gaan zwemmen en schuppen en schelpen zoeken
en dan een kasteel bouwen
Laury : Wij gaan naar vakantie met mama en papa, waar zo heel veel
mensen zijn en een lift. Dan ga je naar boven en dan ga je een badpak
kopen en dan moet je je bandjes meepakken
En alle kindjes willen wel 1000 ijsjes eten 😊
Wij wensen jullie een fijne vakantie!!!!!

Wij hebben ook een echte chocoladefondue gemaakt. Dat was ‘super
lekker en plezant’ (K2 juf Danielle)

Beste ouders,
de voorbije twee schooljaren heeft onze school geschreven aan onze
nieuwe schoolvisie. We hebben hier een hele tijd aan gewerkt omdat we
dit stapsgewijs hebben aangepakt. We hebben ook de tijd genomen om
alle betrokken partijen te bevragen en inspraak te geven.
In het eerste jaar heeft de begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen samen met de leerkrachten een tekst geschreven van negen
bladzijden. In dit lijvige document stonden de uitgangspunten van onze
koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de leerkrachten.
Het tweede jaar gingen we in zee met Flanders Synergy. Ze begeleiden
ons om deze tekst in de praktijk te brengen. Het eerste waar zij ons op
wezen, was dat deze visietekst veel te omvangrijk is om richting te geven
aan de school en al haar medewerkers. Bovendien hadden bij deze eerste
tekst enkel de leerkrachten en de koepel inspraak.
We zijn dus opnieuw aan de slag gegaan om een korte en duidelijke
visietekst te schrijven met inspraak van alle partijen die aan onze school
gelinkt zijn. En we zijn tevreden met dit resultaat.
De nieuwe visietekst is voor ons een startpunt.
Vanaf volgend schooljaar zullen afspraken, keuzes en veranderingen die
we maken getoetst worden aan deze visietekst.
We vinden het dus heel belangrijk dat u als ouder weet waar wij voor
staan.
Graag nodigen we alle ouders uit op donderdag 29 augustus 2019 tussen
19.30u en 20.30u op de voorstelling van onze visietekst. We vertellen u
dan graag hoe deze visie tot stand is gekomen en wat u mag verwachten
op korte en op lange termijn.
We ontvangen u dan graag om u te informeren over onze nieuwe visie.
Schoolteam, ouderraad en schoolbestuur

Belangrijke data 2019-2020
Lokale verlofdagen:
 6 december 2019
 4 mei 2020
Pedagogische studiedagen:
 3 oktober 2019
 4 oktober 2019
 5 februari 2020
Infoavonden:
1ste leerjaar: 5 september 2019
2de leerjaar: 12 september 2019
3de leerjaar: 9 september 2019
4de en 5de leerjaar: 3 september 2019
6de leerjaar: 10 september 2019
K1: 17 september 2019
K2: 19 september 2019
K2&3: 17 september 2019
K3:18 september 2019

Fijne
vakantie!

