5 mei 2022

NIEUWSBRIEF
GBS DE SCHAKEL
De laatste maanden van het schooljaar zijn weer ingegaan. En gelukkig mag er al iets meer. Na 3 jaar
mogen we eindelijk terug op schoolreis en mogen we o.a. terug een schoolfeest houden.

Schoolfeest: zaterdag 7 mei
Na 2 coronaschooljaren mag er eindelijk terug een schoolfeest doorgaan. De leerkrachten zijn samen
met de kinderen al enkele weken in de weer om een dansje voor te bereiden voor deze dag. Iedereen
heeft er zin in. Het thema van dit jaar is dan ook “Feest in De Schakel”. We nodigen jullie bij deze heel
graag uit om te komen kijken naar het optreden van de hele school. Grootouders, familie en vrienden
zijn natuurlijk ook welkom. De kinderen van de kleuterschool worden tegen 13 u verwacht in een
afgesproken lokaal waar 1 persoon de kleuter mee kan helpen omkleden. De kinderen van de lagere
school worden om 13 u 15 verwacht in hun eigen klas om zichzelf om te kleden. Vanaf het moment
dat de kinderen omgekleed zijn, sluiten ze bij de klasjuf aan en deze zal hen gedurende de hele
voorstelling begeleiden. De kinderen van onze school kijken samen met hun klas en de juffen naar de
hele show die rond 13 u 30 zal starten. Na de voorstelling gaan de kinderen zich omkleden. Er zal
omgeroepen worden wanneer u uw kleuter terug mag gaan ophalen in het klaslokaal. Daarna kan u
samen met uw kind nog genieten van een springkasteel, de vele volksspelen of u kan uw kind zich
laten schminken. Dat is volledig gratis.
Voor de bediening van de toog is er dit jaar gekozen om een nieuw systeem uit te testen. Het is het
systeem dat ook bij “Brecht borrelt” dit jaar is toegepast. Er zijn dit jaar geen garçons voorzien. Wel is
het systeem aan de toog veranderd. Er is een aparte ingang. Daar neemt u eerst een plateau en dan
laadt u zelf de drankjes die u nodig hebt op deze plateau. Aan de uitgang rekent u de drankjes ineens
af bij de juf die daar staat. Gelieve het leeggoed met plateau dan later terug mee te brengen naar de
toog.
We willen nog even vermelden dat de kinderen van het zesde de kindertoog zullen bedienen waar ze
chips en snoepzakjes zullen verkopen. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om hun tweedaagse
voor een deel te financieren. Hopelijk kunnen we er zaterdag met iedereen samen een stralende dag
van maken !

Klaskrantjesverkoop door L6
Het zesde leerjaar schrijft weer volop aan een eigen klaskrant voor 2 goede doelen. Dit jaar werd
gekozen voor KOPP (organisatie die zich bekommert om kinderen met psychische problemen) en
Regenboog Spectrum (home in Gooreind voor mensen met het syndroom van Down) . Er werd al heel
wat geld opgehaald. Wilt u ook een exemplaar aanschaffen, dan kan dat door 4 euro mee te geven
met uw kind in de week van 19 mei. U ontvangt daar later via uw kind nog een briefje voor. Of door
een krantje te komen kopen op donderdag 19 mei op de markt. Alvast bedankt voor uw steun.

Hoe omgaan met sociale media: mediawijs opvoeden: do 19 mei 20 u
De laatste jaren worden we af en toe als school al eens geconfronteerd met voorvallen van kinderen
op sociale media die na de schooluren gebeuren. Alles rond sociale media evolueert zo snel, dat het
voor ouders niet altijd even gemakkelijk is om hier mee om te gaan. Daarom organiseert de
opvoedingswinkel (waar de gemeente Brecht bij aangesloten is) een gratis info-avond voor ouders
rond dit thema.
Welke wegen kinderen online verkennen, is en blijft voor vele volwassenen een raadsel. Ouders,
grootouders, opvoeders en al wie met kinderen werkt, denkt dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe
dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf (kunnen) spelen in het leren omgaan
met die digitale wereld. Kinderen zijn vaak onzeker. Ze hebben veel vragen over onderwerpen als
schermtijd, sociale media, games, privacy … Mediawijs opvoeden is een interactieve en inspirerende
sessie over mediagebruik bij kinderen. Je wordt gewapend met kennis over mediawijze thema's en
krijgt tips over goede praktijken. LINC-vzw vertrekt vanuit een positieve kijk op media en opvoeding,
rekening houdend met de risico's.
Begeleiding: LINC-vzw is een non-profit organisatie die de samenleving wil versterken via de
verbindende en emanciperende kracht van (digi)TAAL
Locatie: GC De MARc/kT (lokaal 1), Markt 1, Merksplas
Prijs: gratis, wel graag vooraf inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be met vermelding van je
naam, e-mailadres en telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05 of 03/270 06 73.

Weggeefkast
Agnes Van Den Eynden deed de afgelopen maanden stage bij ons op school in het kader van haar
opleiding maatschappelijk werk. Voor 1 van haar opdrachten heeft ze de weggeefkast opgestart. Deze
staat aan de fietsrekken. Wil je graag ook iets dat nog in goede staat is voor kinderen wegschenken,
dan kan je dat in de kast plaatsen. Staat er iets in dat jouw kind kan gebruiken, dan mag je dat er gratis
uitnemen. Op deze manier hopen we meerdere spullen een tweede zinvol leven te geven.
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Kangoeroewedstrijd
Joepie! Ook dit jaar deden we weer mee met de kangoeroewedstrijd! Deze reken-, denk- en
puzzelvragen worden per graad opgesteld en zijn op die manier steeds aangepast aan de kennis
van onze leerlingen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er correct. De eerste vragen
zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. 35 leerlingen van onze school haalden het
onderste uit de kan om dit tot een goed einde te brengen. En of we fier mogen zijn want we
sleepten heel wat prijzen in de wacht!
Een dikke proficiat aan al deze doorzetters!

Dopjesactie blindengeleidehonden
We verzamelen op school dopjes in om mee te sparen voor de aankoop en begeleiding van een
blindengeleidehond.
Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze plastic dopjes
verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en begeleiding van een puppy.
Voor de volledige opleiding hebben ze 83 333 kg nodig. Het zou fijn zijn als we op deze manier een
klein steentje kunnen bijdragen.
Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in een grote
ton op school. De laatste keer hebben we meer dan 8 heel grote vuilzakken kunnen meegeven.
Bedankt daarvoor !
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Warme dagen
Gelieve uw kind op warme dagen al ’s morgens in te smeren tegen de zon. Alle kleuters worden dan
ook op school ’s middags nog eens ingesmeerd door de leerkrachten.

Laatste schooldag
Woensdag 30 juni sluit de school om 12 u. Uw kind van de lagere school krijgt die dag ook het rapport
mee naar huis. Wilt u dit nog graag bespreken, dan kan u nog tot 13u bij de klasleerkracht terecht. Dit
is uiteraard geen verplichting.
U hoeft ook niet tot de laatste dag te wachten, wenst u de leerkracht over iets te spreken, dan kan dit
ook al op een vroeger moment. U maakt best een afspraak met de leerkracht per mail of een briefje.
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Belangrijke data:
7 mei
12 mei
14 mei
19 mei
20 mei
23 mei
25 mei
26 en 27 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
6 juni
7 juni
9 juni
16 juni
17 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
27 juni
29 juni
30 juni

schoolfeest
K3: start met zwemlessen
Eerste communieviering
Kijkdag K0: 11 u + K3: zwemmen
bibbezoek
bibbezoek
Lagere school: laatste kwartier lezen
GEEN SCHOOL !
L6: vertrekken op hun tweedaagse reis
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 !
L6: komen terug van hun tweedaagse reis
Kledij passen voor kinderen die meedoen aan de processie
K3: zwemmen
L1/2/3/4/5 op schoolreis
GEEN SCHOOL + processie
Info-avond voor ouders van kinderen van K3 die naar L1 gaan om
19 u 30
K3: zwemmen
Kijkdag K0: 11 u + K3: zwemmen
K2 en K3 op schoolreis
KS: sportdag
Lagere school: laatste kwartier lezen
K3: laatste keer zwemmen
Gezonde picknick op school: verdere info volgt nog
K3 blijft slapen op school
K0 en K1 op schoolreis
LS: sportdag
19 u 30: eindejaarsreceptie voor de kinderen en ouders van het
zesde leerjaar
School eindigt om 12 u + mogelijkheid tot oudercontact van 12u13u
LS: laatste rapport

Zondag 28 augustus
mogen de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar tussen 10u en 11u 30 kennis
komen maken met hun nieuwe klas en juf.
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