Nieuw schooljaar 2022-2023
Gent, donderdag 1 september 2022

Lieve kinderen,
Beste ouders

De vakantie vloog voorbij en nu zit ook de eerste schooldag er alweer op!

In deze brief vindt u heel wat belangrijke informatie terug voor een vlot verloop van het komende schooljaar.

Indien u vragen of bedenkingen hebt, spreek de leerkracht, directeur Tine, zorgco Els, brugfiguur
Karen…aan. Wij geven graag meer uitleg.

1.

OPEN SCHOOL/OPEN ONTHAAL

Vanaf dit schooljaar mag je uw kind van de lagere school afzetten en afhalen tot op de speelplaats.

Kleutertjes kan u nog steeds vanaf 8u25 brengen naar de klas.
Daar mag u, indien gewenst, nog even blijven tot 8u45.
Wij hopen dat u zo de juf, de klasgenootjes van uw kind en hun ouders beter leert kennen en dat de kinderen voelen dat
wij samen voor hen een veilige gemeenschap vormen.
Het afhalen van de kinderen gebeurt zoals dit schooljaar (aan de rijen voor het lager, in de klassen voor het kleuter).
Wij herinneren u hierbij wel aan de volgende afspraak, opgenomen in het schoolreglement:
Indien er problemen zijn tussen uw kind en een andere leerling, dient u zich te wenden tot de
leerkrachten of de directeur (en niet tot de betreffende leerling of zijn/haar ouders).
Bij overtreding van deze afspraak wordt u de toegang tot de school tijdelijk ontzegd.

Kom op tijd!
Kinderen vinden het fijn om op tijd te zijn.
Op tijd komen is ook dit schooljaar onze prioriteit.
Zowel in de lagere school als in de kleuterschool starten we met een
onthaal, waar het welbevinden en de zelfstandigheid van het kind
centraal staan: het huiswerk wordt dan opgevolgd, we houden een
kringgesprek, ….
Het is dus uiterst belangrijk dat alle kinderen dan in de klas zijn.
Om 8u40 sluiten we de poort.

2.

CO-TEACHING IN DE KLEUTERKLAS

In de kleuterklassen gaan we zoveel als mogelijk ‘co-teachen’ (= met 2 of meer leerkrachten een groep
leerlingen begeleiden).
Zo kunnen we onze kleuters beter begeleiden en bieden we hen meer interactie-, oefen- en spreekkansen.
Juf Lindsay en de kinderverzorgster Jolien nemen de peutertjes onder hun hoede.
In K1 zullen juf Elfi en de kinderverzorgster Jolien de kleuters begeleiden
In K2 zullen juffen Marleen en Nele de kleuters begeleiden
In K3 zullen juffen Mieke en Els de kleuters begeleiden.
Elke juf blijft de eindverantwoordelijkheid dragen over een groep kinderen en is het aanspreekpunt voor deze
kinderen betreft. We noemen deze juf de ‘nest’juf.

3.

LAGER: ONDERWIJS OP MAAT VAN ELK KIND
Eerste leerjaar: co-teaching
2de – 4de lj: Maatgroepen (75’ per dag)
5de-6de lj: Niveauklassen

In de lagere school zochten we naar een organisatievorm waar kinderen onderwijs op hun maat krijgen en
toch met leeftijdsgenoten in de groep kunnen zitten. Het ene kind heeft extra uitleg nodig terwijl een ander
net uitgedaagd moet worden.

1ste lj: co-teaching
1 reguliere nestklas.
In de namiddag is er hoekenwerk, geleid door 3 leerkrachten.

2de lj – 4de lj: maatgroepen (75 minuten per dag)
Per leerjaar hebben we één of twee (nest)klassen (2A, 3A, 3B, 4A, 4B).
Gedurende 75 minuten per dag (= tijdens de wiskundelessen en spellingslessen) worden deze klassen
verdeeld over 3 ‘maatgroepen’. Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven. De begeleiding, de
aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.
Kinderen die het nog moeilijk hebben met de leerstof zullen in een kleine groep van maximum 10 kinderen
les krijgen. Zij zullen meer geleid werken, met ondersteuning van materiaal, met veelvuldige verwoording,
…
Kinderen die sterk zijn in wiskunde/spelling zullen sneller zelfstandig aan de slag gaan, de
verdiepingsoefeningen maken,…
Deze maatklassen worden georganiseerd in het tweede, derde en vierde leerjaar.
5de-6de lj: niveaugroep
Voor de leerlingen van de derde graad organiseren we per dag een niveaugroep. Leerlingen krijgen op maat
wiskunde en taal (spelling)
De overige tijd sluiten deze leerlingen aan bij hun gewone (nest)klassen: 5A,5B, 6A, 6B

Team 1ste lj:juf Leen (1A), meester Lukas(1B) en juf Mieke (anderstalige nieuwkomers)
Team 2de lj: juf Lisa en juf Dominiek (teamleerkracht)
Team 3de lj: juf Barbara (3A), juf Inge (3B) en juf Dominiek (teamleerkracht)
Team 4de lj: juf Lies (4A), juf Nina (4B) en juf Doreen (teamleerkracht)
Team 5de lj: meester Axel (5A), juf Eline (5B) en meester Yorgo
Team 6de lj: meester Tim (6A), meester Aaron (6B) en meester Yorgo
Team lichamelijke opvoeding: Juf Mieke voor de kleuters en juf Tine voor de lagere school

4. TURNEN EN ZWEMMEN EN FIETSEN

“Juf, ik ben mijn turnzak vergeten”, klinkt het elke turnles weer.
Daarom laten we vanaf nu onze turnzak op school. Na elke 6 weken
gaat de turnzak mee naar huis voor een wasbeurt.
Geef uw kind turnpantoffels en een donkerblauw of zwart turnbroekje
(3/4 bovenbeen) mee in een turnzak.
GEZOCHT: Te kleine turn t-shirts zijn steeds welkom voor onze
reserve-voorraad!

“Juf, ik ben mijn zwemzak vergeten”, klinkt het elke zwemles weer.
Gelukkig hebben wij enkele zwembroeken op reserve … maar wie kan onze
voorraad aanvullen?
GEZOCHT Wie heeft badpakken en zwembroeken over voor kinderen van 6
tot 14 jaar?
Je doet er ons een groot plezier mee!
.
GEZOCHT Heb je nog een kinderfiets
die te klein is voor je kinderen?
Je zou er onze kleuters een groot
plezier mee doen!

5. BRIEVEN PER MAIL?
5. BRIEVEN
PER MAIL
JAARTHEMA
We wensen als school alle communicatie te laten verlopen
via Gimme. Zo reduceren we de papierberg

6. JAARTHEMA

Wij zijn wereldwijs
7. STUDIE NA SCHOOL

Ons nieuwe jaarthema is Wij zijn wereldwijs

Volgende week maandag 5 sept. start de studie. De studie gaat telkens door van 16:00 tot 17:00, nadien
ontspannen de kinderen buiten.
Voor de kinderen van het eerste tot het derde leerjaar wordt de studie ingericht in de zorgklas op de eerste
verdieping van blok B.
7.
STUDIE
NA SCHOOL
Voor
de kinderen
van het vierde tot en met het zesde leerjaar.
Het eerste leerjaar zal pas vanaf januari studie meevolgen.
U kan uw kind ophalen aan de deur van de klas.
Bedankt om dit in stilte te doen zodat de andere kinderen zich kunnen concenteren op hun huiswerk.
De kleutertjes die in de naschoolse opvang blijven, spelen op de speelplaats of in de klas

8. NIEUW
Dit schooljaar ontvangen we ook leerlingen van het Sint-Lievenscollege, namelijk het eerste jaar
secundair onderwijs.
Zij volgen de technieklessen in de klas boven onze refter.
De leerlingen betreden onder toezicht van hun leerkracht onze school via de Reep. Ze komen niet
in contact met onze leerlingen. Hun pauze nemen ze op hun school
Op bijgevoegde kalender vind je nog enkele belangrijke data

In naam van het hele schoolteam wens ik alle ouders en kinderen een schitterend schooljaar toe.
Onze deur staat altijd open.
Het schoolteam van Sint-Lievenscollege
Tine Janssen – Directeur

