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Beste ouders
Het oude jaar 2020 loopt op zijn einde. Het nieuwe jaar 2021 komt
om de hoek kijken. Een zeer bewogen periode sluiten wij af en zullen
dit jaar niet zo snel vergeten.
Dankzij veel genomen initiatieven, inspanningen van leerlingen,
ouders en leerkrachten zijn wij op onze school gespaard gebleven van
vele besmettingen. Het deed ons deugd om alle leerlingen tijdens dit
schooljaar voltijds op onze school aanwezig te zien.
Na deze week zitten de kerstevaluaties en meteen ook het eerste
trimester van dit pittige schooljaar erop. Respect voor jullie
volgehouden inspanning!
We wensen alle leerlingen,
ouders en leerkrachten
fijne kerstdagen
en een zalige Kerstmis.
Hoopvol kijken wij uit
naar een nieuw begin,
een gezond
en gelukkig nieuwjaar
2021!

Lego Education
Het Lego Education-verhaal binnen Ontdek Techniektalent richt zich
op de tweede en derde graad van het basisonderwijs.
Naast het aanbieden van lespakketten en leersets legt het project
ook hier de nadruk op het aanbieden van vorming. Lego-modellen
bouwen en tot leven brengen, is waar het in dit verhaal om gaat.
Meester Ingourt, techniekcoach in onze school, tracht dan ook alles
in goede banen te leiden en ondersteunt de leerkrachten en de leerlingen tijdens deze doe-dagen. De geïntegreerde aanpak - door vakken als informatica, taal en wiskunde te betrekken in het lesgebeuren
- zorgt voor een absolute meerwaarde.

Leerlingenparlement
De verkozen leerlingen: Amber Habraken (5C), Fien Eyckmans (6B),
Estelle Kempen (6A), Rowen Hendrix (5B) en Benjamin Verelst (5A).
De verkozen leerlingen vergaderen een zestal keren per schooljaar
met de zorgcoördinator en de directie. Tijdens de maanden
november en december werden er tijdens de speeltijdpauzes enkele
zitmomenten gehouden. Alle kinderen van de school mochten tijdens
deze zitmomenten voorstellen doen aan het leerlingenparlement.
Ideeën en voorstellen werden dan ook besproken en opgenomen ter
verbetering van ons schoolbeleid.

Sportklassen voor de leerlingen van het vierde leerjaar

NOOD AAN EEN GESPREK
Voel je je soms eenzaam?
Heb je het lastig met jezelf?
Heb je stress of faalangst? Loopt het wel eens moeilijk thuis?
We denken vaak dat we de enige zijn, maar dat is niet zo. Iedereen
heeft weleens donkere gedachten. Erover praten helpt.
Wie in jouw omgeving zou voor jou een goede vertrouwenspersoon kunnen
zijn? Het maakt niet uit wie je vertrouwenspersoon is, zolang je zeker weet dat
die het oprecht goed met je voor heeft.
Ben je bezorgd dat iemand je verhaal doorvertelt? Een psycholoog,
een huisarts en een CLB medewerker hebben zwijgplicht. Je verhaal is er dus
extra veilig.
Vertel je jouw zorgen liever niet face to face aan iemand? Je kan chatten met
het CLB in een anoniem gesprek. Je kan er je hart luchten zonder dat je hoeft
te vertellen wie je bent.

Sinterklaasfeest
Op maandag 30 november verwelkomden wij Sinterklaas en zijn
Pieten aan onze school. Ondanks corona werd het voor alle kinderen
een supertoffe dag!

Afsluiting
Als afsluiting van het eerste trimester organiseerden wij afgelopen
dagen op onze school een 'Warme Week'. We zorgden in deze
sombere tijd, samen met onze leerlingen, voor een lichtpuntje. Een
warme boodschap voor alle mensen, speciaal voor de bewoners van
het woonzorgcentrum ‘Kimpenhof’ van Opglabbeek.
Kerstmis is het grote feest van vrede, vriendschap en vreugde.
Deze boodschap willen we in deze kersttijd uitdragen.

Schoolnieuws
Op woensdag 20 januari is er voor de leerkrachten
een pedagogische studiedag. De leerlingen hebben een vrije dag.
Nieuwjaarswensen op 4 januari
Op maandag 4 januari 2021, de eerste schooldag van het nieuwe jaar,
willen we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. We verzamelen
(klasbubbel) daarom die maandagmorgen om 8.45u. met alle
leerlingen op de speelplaats van de onder- en bovenbouw voor een
feestelijk moment.

Van maandag 21 december 2020 tot en met
zondag 3 januari 2021: kerstvakantie.

Wij wensen leerlingen, leerkrachten en
ouders
een zalige Kerst
en een voorspoedig 2021!
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