Nieuwsbrief 7/20-21
Wij ronden af….
Hieronder vinden jullie onze laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. Het eerste trimester zit er
op ! Het hoeft verder geen betoog … 2020 was een jaar zoals geen ander, een jaar dat we
ons altijd zullen blijven herinneren als het jaar waarin zoveel dingen anders werden.
De toetsen van deze periode zijn afgewerkt.
De kerstbomen staan en we maken het thuis en in onze school
extra gezellig. Het thema kerst staat in alle klassen centraal.
De nieuwjaarsbrieven zijn geschreven, … stilaan bereiden
wij ons voor op de gezellige feestdagen en op vrijdagavond
18 december vangt de kerstvakantie aan !

Sint kwam Coronaproof op bezoek
… en onze kinderen hebben weer met volle teugen genoten van dit fijne kinderfeest ! De
dagelijkse opdrachten en het samen dansen met de hele school, maakten dat we er samen
wel heel erg naar uitkeken en benieuwd waren of de Sint wel zou komen. We waren in elk
geval supercontent toen we hem de speelplaats op zagen stappen. Hij bracht lekkers en leuk
speelgoed om in de kleuterklasjes mee te spelen. Onze kinderen van de lagere school kregen
per klas aangepaste geschenken, waaraan ze vast veel plezier gaan beleven.
Een dikke dankjewel Sinterklaas voor alles en hopelijk kan je volgend jaar de
Pieten weer meebrengen !

INHOUDSOPGAVE

DeDe ooievaar

De

Afgelopen zaterdag is onze juf Nele
bevallen van een wolk van een zoon,
die met de mooie naam Warre door
het leven zal gaan. De knapperd koos
wel een erg mooie dag om ter wereld
te komen : 12-12-2020.
We wensen juf Nele en haar man Thomas heel veel
geluk toe met die kleine wondertje.
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Welkom aan de nieuwe
Burgstraatbengels !
Na de kerstvakantie mogen we weer 3 nieuwe kleuters
begroeten in het klasje van juf Griet. Welkom aan Vie,
Dennis en Jasper. Juf Marlies – L1B zette vorige week
een stoeltje bij voor Asiri. Na de vakantie maakt juf
Kirsten – L1A een plaatsje voor Sandra. Juf Lien – 2KOA
en haar bengels zijn dan weer blij om Matthew te mogen
begroeten. Ook hun ouders heten we natuurlijk van
harte welkom.
We hopen dat ze zich allen snel thuis zullen voelen in de
Burgstraat !

ILC
Net als andere schoolvakken werken de Levensbeschouwelijke vakken
(LBV) mee aan de ontwikkeling van de leerling tot een natuurlijke en
gelukkige persoonlijkheid die een eigen bijdrage aan de samenleving kan
leveren.
Deze levensbeschouwelijke variatie is ook op onze school een spiegel van
de samenleving.
Daarom werken leerkrachten LBV (godsdienst, zedenleer en islam) samen met de
leerlingen tijdens enkele lessen om zo wat meer te weten te komen over elkaars
levensbeschouwing.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met elkaar in dialoog gaan over hun eigen
levensbeschouwing en elkaar hierin respecteren.
In het 1ste leerjaar zijn dit schooljaar reeds 2 leuke lessen geweest waarin de juffen aan
de hand van prenten en voorwerpen vertellen wat het betekent om rooms-katholieke
godsdienst, niet-confessionele zedenleer of islamitische godsdienst te volgen.
In de andere leerjaren kiezen we voor actuele, filosofische of wereldse thema's, zoals
vrede, naamgeving, kunst, citaten, enz...
We behandelen deze eerst algemeen en gaan hier nadien dieper op in per
levensbeschouwing.
Op deze manier laten we de leerlingen van diverse levensbeschouwingen nadenken en in
dialoog gaan met elkaar.
Het is verrijkend om samen met onze verschillende achtergronden een project uit te
werken dat hopelijk kan bijdragen tot een beter samenleven.

Woensdag 20 januari : Pedagogische studiedag
Begrijpend lezen
( de poorten blijven die dag gesloten )

De speelplaats waar wij van dromen
De voorbije weken gingen onze leerlingen per klas aan de slag met de speelplaats van
hun dromen en mochten ze ieder ook aanduiden wat voor hen het belangrijkst was. De
ontwerper van dienst ging hiermee aan de slag en kon al een eerste voorstel voorleggen.
Na de vakantie krijgen onze leerlingen als eerste de kans om een kijkje te nemen en hun
eerste reacties bij het ontwerp te uiten. Ze kijken er alvast naar uit !

Ik wens jullie allen een fijne kerstvakantie toe. Ze zal anders zijn dan hoe we het wensen,
anders dan hoe we het gewend zijn. We kunnen er niets aan veranderen, we kunnen wel
genieten van de tijd die we met elkaar kunnen doorbrengen. En heel misschien, kunnen we
dromen van het moment dat we de veiligheidsmaatregelen weer beetje bij beetje mogen
loslaten.
Ik hoop dat we op 4 januari de schoolpoort weer ver open mogen gooien om al onze
Burgstraatbengels te begroeten!
Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur
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