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Sint-Amandsberg, 9 maart 2020
MAANDBRIEF MAART KLS en LG
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze maandbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
Komende activiteiten
 Maart = jeugdboekenmaand
 DO 12/03: L2: bezoek aan de bibliotheek
 VR 13/03: L3: bezoek aan de bibliotheek
 VR 13/03: opruimactie om 13u30
 MA 16/03: Toneelvoorstelling K1: Kom Wel (Minard, 4Hoog) om 13u30
 DO 19/03: L2: bezoek aan het SMAK
 MA 23/03 t.e.m. VR 27/03: sportklas L4
 VR 27/03: lenterapport + opruimactie om 13u30
 VR 27/03: L2: Concert Oorcollege Bijloke
 DI 31/03: Toneelvoorstelling K1: Tattarrattat (Kopergietery, Blekerijstraat) om 14u00
 DO 02/04: oudercontact op aanvraag KLS + LG om 15u30  brief en info te bekomen bij de klasleerkracht
 VR 03/04: Paashaas KLS
Save the date: schoolfeest
 Ons schoolfeest staat gepland op zaterdag 16 mei 2020. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
 Er zal de mogelijkheid zijn om ’s middags te eten op school.
 Binnenkort zal u verdere info ontvangen.
LOP Gent basisonderwijs
Gewoon onderwijs
 20-31 januari: inschrijven kinderen °2018 met voorrang broer/zus en kind van personeel (op de school
zelf)  is reeds voorbij, maar werd gecommuniceerd via aparte briefjes, de nieuwsbrieven en de
schoolwebsite
 2 maart 12u ’s middags tot 31 maart 12u ’s middags : aanmelden via http://meldjeaanbasis.gent.be
 voor het schooljaar 2020-2021
De aanmeldperiode is van toepassing voor kinderen die geboren zijn in 2018 en voor kinderen (KLS,
LG) die van school willen veranderen. Ook voor kinderen (KLS) die nog niet zijn ingeschreven in een
school, is de aanmeldperiode van toepassing.
Deze kinderen kunnen aanmelden mét voorrang broer/zus als er van hetzelfde gezin al een kind van
uw gezin op school is ingeschreven. Of u kan aanmelden met voorrang kind van personeel als u als
personeelslid bent aangesteld op onze school. Na de aanmeldperiode is er geen voorrang broer/zus
of kind van personeel meer mogelijk.
Kinderen die reeds bij ons op school zitten, zullen we vragen om een document in te vullen (opnieuw
school lopen in DWB, niet meer aanwezig zijn in DWB, nog geen idee) ter voorbereiding van het
volgende schooljaar (2020-2021) in de maand juni 2020. Indien uw zoon/uw dochter opnieuw school
zal lopen in DWB, dan hoeft u hem/haar niet aan te melden via het LOP Gent.




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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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)
https://meldjeaansecundair.gent.be
www.aanmeldensecundairescholen.gent
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.
Jaarthema 2019-2020 ‘Een hart voor elkaar’
Challenge 7 - maart 2020
Wij zetten elkaar in de bloemetjes.
ZO 01/03 was het complimentendag. Maart is complimentenmaand: dit wordt reeds ingevuld in
het lesschema. “Complimenten” geven een goed gevoel en zorgen dat je ontdekt wat je voor elkaar
betekent. Wie zich goed voelt, hoeft zijn zelfvertrouwen niet uit pesten te halen.
Een blik achter de schermen
Nieuw vanaf dit schooljaar! We gooien maandelijks de klasdeuren van enkele klassen open.
P1A en P1B
Na de kerstvakantie kwamen er nieuwe vriendjes bij in de peuterklassen. Onze klasjes beginnen ondertussen al goed
vol te zitten.
In de maand februari werkten we rond het thema 'kunst in de klas', de kindjes maakten mooie kunstwerken en werden
zelfs omgetoverd tot echte kunstenaars. Dit kunstig kostuum trokken we dan aan voor de carnavalstocht.
De week voor de krokusvakantie hebben we het in de klassen gehad over lief en verdraagzaam zijn voor elkaar tijdens
'de week tegen pesten'.
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L1A en L1B
Feest!
21 februari was een heel belangrijke dag bij ons in het eerste leerjaar. We hadden
toen namelijk alle letters geleerd dus dat verdiende een feestje. We vierden die dag
dan ook ons groot LETTERFEEST! Joepie!
Het letterfeest begon met een letterzoektocht. Over de hele school waren
verschillende prenten verstopt. De woorden die bij die prenten hoorden moesten we
in een rooster invullen.
Van elk woord hadden we precies 1 letter nodig om een zin te maken. En die zin was
natuurlijk: ‘ik vier het letterfeest’.
Na de zoektocht was het officiële gedeelte van ons feest aangebroken. We zongen
ons letterlied en juf Wendy kwam ons hoogst persoonlijk ons letterdiploma
overhandigen. Van onze juffen kregen we nog een zakje met… letterkoekjes! De
juffen waren heel trots op ons hoor! En bij een feest hoort natuurlijk champagne!
Kinderchampagne hé ;-). Lekker zeg!
Het letterfeest was dan ook meer dan geslaagd! Ongelofelijk wat we op 6 maanden tijd al geleerd hebben! En we zijn al
benieuwd wat de volgende 4 maanden nog voor ons in petto hebben!

Sportsnack
Er is een nieuwe lessenreeks gestart na de krokusvakantie.
Voor wie? L1, L2 en L3
Wanneer? op woensdagnamiddag van 13u30 tot 14u30
Les op: WOE 04/03, WOE 11/03, WOE 18/03, WOE 25/03, WOE 01/04, WOE 22/04, WOE 29/04, WOE 06/05,
WOE 13/05, WOE 20/05
Geen les op: WOE 08/04 en WOE 15/04 (paasvakantie)
Paasvakantie
Van maandag 6 april 2020 t.e.m. vrijdag 17 april 2020 is het paasvakantie. 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 20 april 2020.

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

