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Sint-Amandsberg, 6 december 2019
MAANDBRIEF DECEMBER KLS en LG
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze maandbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
Komende activiteiten
 MA 09/12:
o Oudercontact KLS om 15u30
U bent reeds geïnformeerd via een aparte brief.
o Toneelvoorstelling L2: Zwartvogels (KG Rabot) om 14u00
 MA 16/12 t.e.m. VR 20/12: De Warmste Week
 VR 20/12:
o Kerstrapport
o Opruimactie om 13u30
Winterfeest
Komt u ook naar ons winterfeest op VR 13/12? Wij zouden het fijn vinden mocht u aanwezig kunnen zijn op ons gezellig,
warm en feeëriek winterfeest. Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, meters, peters, … zijn allen van harte
welkom. De kerstman komt langs en er zal een winterwandeling georganiseerd worden.
Verdere info betreffende het winterfeest kan u bekomen via de aparte brief + flyer.
Inschrijvingen: voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden
(kinderen geboren in 2018)








Voor wie? Voor alle kinderen die in 2018 geboren zijn en die bovendien ook al een broer/zus schoollopen
hebben in GO! basisschool De Wijze Boom. Ook voor personeelsleden die een kindje (geboren in 2018) hebben,
geldt deze inschrijvingsperiode.
Wanneer? 20 januari 2020 - 31 januari 2020
Hoe? Graag vooraf een afspraak maken met juf Naomi
Telefonisch: 09/218.86.76
Mail: naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be
Waar? GO! basisschool De Wijze Boom
Meebrengen? De ISI+-kaart, Kids-ID of briefje mutualiteit. Wij hebben een officieel bewijsstuk nodig met de
juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en het rijksregisternummer.

Project gesubsidieerde speelplaats
De werkdag op ZA 14/12 zal niet doorgaan. Het nodige materiaal is nog niet beschikbaar. U zal binnenkort op de hoogte
gebracht worden van de nieuwe datum.
LOP Gent basisonderwijs (+ Merelbeke)
Gewoon onderwijs
 20-31 januari : inschrijven kinderen °2018 met voorrang broer/zus en kind van personeel (op de school
zelf)
 2 maart 12u ’s middags tot 31 maart 12u ’s middags : aanmelden via http://meldjeaanbasis.gent.be
 28 april vanaf 12u ’s middags: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en scholen
 4 tot 26 mei : inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure
 Vanaf 29 mei : start vrije inschrijvingen
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Buitengewoon onderwijs
Nog niet bekend
LOP Gent Secundair Onderwijs
Voor het 1e jaar van het gewoon SO (1A en 1B) en OV4 -type 9- 1A en 1B van het BuSO geldt:
Aanmeldingsperiode: 23/3/20 vanaf 12u ’s middags tot en met 22/4/20 tot 12u ’s middags (broers en
zussen en kinderen personeel melden mee aan)
Meedelen resultaat aan de ouders: op 4/5/20 in de loop van de namiddag
Omzetten van de toewijzing in een inschrijving: van 6/5/20 tot en met 29/5/20
Start vrije inschrijvingen (voor lln die niet aangemeld hebben of geen toewijzing kregen): inschrijven
vanaf 6/5/20 rechtstreeks in de school.
Vanaf het 2e j gewoon SO, DBSO en leertijd geldt:
Start inschrijvingen vanaf 20/4/20 rechtstreeks in de school.
Voor het BuSO (uitgez. OV4 -type 9- 1A en 1B) geldt:
Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel: inschrijven van 9/3/20 tot en met
20/3/20 rechtstreeks in de school
Start vrije inschrijvingen: inschrijven vanaf 23/3/20 rechtstreeks in de school.
Via deze link kan u ook meer info bekomen:
www.scholengroep.gent/aanmeldingsprocedure
Een blik achter de schermen
Nieuw vanaf dit schooljaar! We gooien maandelijks de klasdeuren open van enkele klassen.
K2A en K2B
De afgelopen weken stond het grootouderfeest centraal in de kleuterschool. Er werd een leuke show uitgeschreven,
uren gerepeteerd en veel plezier beleefd.
Via het grootouderfeest werden de bosdieren die elke klas toegewezen kreeg geïntroduceerd.
In K2A leerden de kleuters een leuk lied, ze maakten een herfstkroon en maakten hun eigen kledij voor het
grootouderfeest. Dankzij hun optreden ontdekten de grootouders dat zij vanaf nu de eekhoorntjesklas zullen zijn.
In K2B werd er niet gezongen, maar gedanst. ‘Dancing in the moonlight’ klonk luidkeels door de hele turnzaal.
Want K2B zal vanaf nu de wolfjesklas zijn, en … wolfjes dansen nu eenmaal graag in het maanlicht.
Als echte wolfjes klommen ze het podium op en genoten van hun moment.
Tussen al dat oefenen door leerde de wolfjesklas nog wat meer over roodkapje (en haar grote boze wolf).
De eekhoorntjesklas deed er nog een schepje bovenop. Zij namen verschillende sprookjes onder de loep.
Het was een drukke, maar heel fijne periode!
De juffen en meester van de tweede kleuterklas.
L4A en L4B
Op stap naar de Volkssterrenwacht!
Op woensdag 20 november zijn we naar de Volkssterrenwacht geweest. We zijn met de bus geweest. We hebben veel
interessante dingen gehoord en gedaan. Bv.: door een telescoop gekeken en we hebben op het hoogste grasplein van
Gent gestaan. En we hebben het temperatuurkastje gezien, en we hebben zelfs wat er in zit gezien. Toen hebben we
nog over de seizoenen geleerd in 3D.
Wij vonden het een hele leuke dag!
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Kerstvakantie
Van maandag 23 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 is het kerstvakantie. Na een lange periode hard te hebben
gewerkt, wensen wij uw zoon/dochter een deugddoende vakantie toe. Wij verwachten uw zoon/dochter graag terug
op school op maandag 6 januari 2020.

Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van GO! basisschool De Wijze Boom

