[NIEUWS]
Met deze nieuwsbrief informeert de school ouders en leerlingen over het schoolgebeuren

GBS De Notelaar
schooljaar 2020-2021
maart
Jules en vriendjesdag
Maart heeft heel wat in petto. Hopelijk gooit Corona
geen roet in het eten…
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zaterdag 6 maart 2021
10 tot 12 uur
Op zaterdag 6 maart geven we
ouders met instappertjes de kans
om kennis te maken met de
school. We werken op afspraak
met een tijdslot.
Neem contact op via
directeur@gemeenteschooldenotelaar.be of
bel naar 0473 94 25 18
Lukt het niet om op deze datum langs te komen, dan
kunnen ouders alsnog een afspraak maken voor een
ander moment.
Week van de vrijwilliger

- jeugdboekenmaand
- School@boerderij
- healthy workshops / proefkampioen
- CLB
- Pasen

Dankjewel aan al onze vrijwilligers die steeds paraat
staan om onze werking te steunen in raad en daad.

- naar zee

•

Terugblik

Welkom aan onze nieuwe instappertjes!

PADLET

Complimentendag

INSTAGRAM

Het klinkt zo vanzelfsprekend…
…..een complimentje geven als iets goed gaat! Tóch
doen we het in de praktijk maar bitter weinig. We zien
wel vaak wat fout gaat, maar veel minder wat er goed
gaat. Jammer, want juist in deze uitdagende tijden
kunnen we allemaal wel wat extra waardering en
support gebruiken!
Een gemiste kans met grote gevolgen!
“De diepst menselijke emotionele behoefte is de
behoefte om gewaardeerd te worden” aldus William
James (Amerikaanse psycholoog 1842 -1910) Hoe waar
deze stelling is blijkt niet alleen uit onderzoek, maar
wordt ons al een (Corona) jaar lang met de dag steeds
duidelijker.
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Speelplaatswerking

Oudercomité

…van speelplek naar een kwaliteitsvolle en
toekomstgerichte schoolspeelLEERplaats
Na een intern onderzoek en
afstemming binnen het team kunnen
we ons project verder vorm geven.
Omdat we wel degelijk willen luisteren naar wat leeft
bij ouders en medewerkers lanceerden we een
bevraging .
Zie: https://forms.gle/Gkk19DU1DwzFPPjX7
-deadline 5/03/2021Uit deze bevraging moet blijken hoe en met wie we het
pad naar een speelleerplek verder zullen bewandelen.
Verkeer

Online meeting op woensdag 3 maart om 20u.
Iedereen welkom!
Neem contact op met Katelijne, mama van Lars (L4) via
katelijnedumeez@yahoo.com

Schoolraad
De schoolraad is een formeel participatieorgaan en
bestaat uit vertegenwoordigers van:
• De ouders
• Het personeel
• De lokale gemeenschap

WINNAAR STRAPDAG

“Beste
Proficiat!!
Uw school is één van de winnaars van de
Strapdagwedstrijd van 19 september 2020.
Zie:
https://www.facebook.com/DeNotelaarOedelem/video
s/3353360171384762
U ontvangt een voucher van € 50 waarmee de school
aankopen kan doen bij uitgeverij Pelckmans”

Corona
Om de kans op verspreiding van het virus te
beperken besloten we het zwembadvervoer aan
te passen. Per busrit laten we slechts één klas
toe. De bus wordt extra ingezet om een tweede
klas te vervoeren.
Door deze maatregel is de 3de kleuterklas nog niet
toegekomen aan een zwemactiviteit. We hopen alsnog
wat zwembeurten te kunnen inplannen na de
paasvakantie.
Als gevolg van de maatregelen is er (tot en
met 18 april) geen zwemleraar (Sportwerk
Vlaanderen) en nemen de leerkrachten de
taak op zich.
Pannenkoekenverkoop
DANKJEWEL
Kinderen, ouders en leerkrachten
verkochten samen 505 pakjes pannenkoeken.
Dit resulteert in een aardige opbrengst voor de
aankoop van ICT middelen.
Verdienstelijke pannenkoekenverkopers ontvangen een
attentie als bedanking…

Voor de samenstelling van de nieuwe schoolraad voor
de periode 2021-2025 werden de afgevaardigden van
de leerkrachten en ouders aangeduid:
- juf Joke Boussemaere, zorgcoördinator
- juf Griet Damme, leerkracht L6
- meester Michiel Sypré, leerkracht L5
- Frederik Verlinde, papa van Laura, L6 en Maarten, L4
- Sofie Vanderstraeten, mama van Morris, L5 en Théo,
L3
- Tine Vereecke, mama van Thibeau, K2 en Mabelle,
peuter
Zij zullen op een eerste (online) bijeenkomst de
vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
aanduiden.

Lentefeest / communies
LENTEFEEST
Op zaterdag 27 maart organiseert juf
Hilde De Backer, leerkracht nietconfessionele zedenleer, na overleg
met het bestuur OVV Oostkamp, het
Lentefeest op de schoolsite. De
voorbereidingen zijn volop bezig. We
hopen dan ook dat het feest mag
doorgaan in aanwezigheid van de
nauwste
verwanten
van
de
feestelingen.
COMMUNIES
De Vlaamse bisschoppen beslisten, in overleg met de
overheid en de virologen, om de viering van Vormsels
en
Eerste Communies
uit te stellen
naar
september/oktober 2021:
> zaterdag 18 september, om 14u: eerste communie
> zaterdag 2 oktober om 11 u. of om 14 u.: vormsel
Meer info via zusterkerckhof.rita@telenet.be,
0497/18 45 23.
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Rapport / oudercontact
Op dinsdag 30 maart 2021 worden de
rapporten
van
de
kinderen
meegegeven. Oudercontacten gaan
door op vraag (van de leerkracht of van
de ouder).

basisregels uit het verkeer worden op een ludieke
manier aangekaart.
Met ‘Hallo vélo’ willen we:
• kinderen leren fietsen op een loopfiets
• oefenen rond fietshouding, evenwicht, ruimtelijk
inzicht en verkeersregels
• de stap naar een gewone fiets kleiner maken.

Geplande activiteiten
JEUGDBOEKENMAAND
‘Feest’

Tijdens deze maand wil ‘Iedereen Leest’ aandacht
vragen voor het plezier van lezen, voorlezen en naar
illustraties kijken, aan de hand van een kwaliteitsvol
aanbod. Elk jaar staat er een ander thema centraal.
In samenwerking met de bib werden
enkele auteurslezingen gepland:

2de leerjaar: Sassafras De Bruyn
3de leerjaar: Kristof Devos
5de leerjaar: Stefan Boonen
SCHOOL@BOERDERIJ
5de leerjaar

School
@
Platteland
is
een
project
over
openluchtonderwijs. In het project gaat het 5de
leerjaar gedurende een langere periode (10 weken) één
halve dag per week naar de boerderij De Grote Linde.
Ter plaatse helpen de kinderen de enthousiaste
gastvrouw Leen bij haar dagelijkse klussen. Aan die
werkjes wordt heel wat lesstof uit verschillende vakken
gekoppeld, waardoor het leren voor de kinderen zeer
concreet wordt.
We legden alle data vast:
24 september en 1 oktober
4 maart, 18 maart, 25 maart
(woensdag 28 april)
20 mei
3 juni,10 juni,17 juni,24 juni

HEALTHY WORKSHOPS
HALLO VELO
2de kleuter
In de workshop ‘Hallo Vélo’
worden
kleuters
op
een
interactieve en ludieke manier
vertrouwd
gemaakt
met
fietsen.
Speciale oefeningen om de fietshouding en ruimtelijk
inzicht te verbeteren komen aan bod. Ook enkele

YUM RUNNER
1ste en 2de leerjaar
Videospelen zijn niet meer weg te denken uit de
belevingswereld van kinderen. Met een renspel dat
wetenschappelijk onderbouwd is, ontdekt de speler op
een unieke manier de voordelen van gezonde voeding
en beweging.

EEN SERIOUS GAME, WAT IS DAT?
Serious games zijn digitale games die wetenschappelijk
onderbouwd zijn. Men is er van overtuigd dat 'learning
by doing' een effectieve leermethode is en dat het
spelen van games wel degelijk gedragsverandering kán
teweeg brengen.
In de workshop wordt dieper ingegaan op alle
educatieve facetten van de game via verscheidene
methodieken:
• een
memoryspel leert
de kinderen
nieuwe
voedingsmiddelen kennen
• in het zelfbedieningsrestaurant stellen de leerlingen
zelf hun ontbijt, lunch of avondmaal samen
• via bewegingstussendoortjes laten
we
kinderen
ontspannen en vergroten we de concentratie
• de leerlingen onderzoeken zelf of ze voldoende
water (kunnen) drinken op school.
DRAADLOOS
5de en 6de leerjaar
Hoe ga je om met de sociale
media? Wat geef je vrij met je
online profiel? Wel eens een
wachtwoord vergeten?
Leerlingen zitten op Facebook, mag dat wel? Raken we
de draad soms kwijt met de steeds vernieuwende
sociale media?
Met de workshop ‘Draadloos’ maken we de verbinding
tussen real- en cyberlife.
We leren met de leerlingen over:
• online versus offline communicatie
• voor – en nadelen van sociale media
• reclame en influencers
• online veiligheid.
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VRIJ WIJS
6de leerjaar
“Wat is de puberteit? ... Wat
verandert er in de puberteit? …
Waarom
krijgen
meisjes
maandstonden? …
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Okselhaar scheren of niet? … Een goede vriend wil mij
zoenen, maar ik weet niet of ik dat wil…”
In de interactieve workshop ‘Vrij Wijs lager’ worden
deze en andere vragen over relaties en seksualiteit
beantwoord.
We leren via interactieve activiteiten over:
• biologische verschillen tussen meisjes en jongens,
puberteit en hygiëne
• voortplanting
• weerbaarheid, het stellen en respecteren van de
grenzen.
• identiteit, liefde en verschillende relatievormen.

basissmaken. De bijhorende Proefkoffer bevat kleurrijk
materiaal en een praktische handleiding waarmee de
leerkrachten aan de slag gaan.

WEEK VAN HET GELD
Het doel van deze themaweek is het belang van
financiële educatie in de kijker te zetten.

GEZONDE BROODDOOS
5de en 6de leerjaar
Doel:
• Sensibiliseren: bewust maken van wat gezond eten
voor in de brooddoos is.
• Inspireren: via de schooljaarkalender willen we
kinderen inspireren om creatief om te gaan met
gezonde voeding, om op deze manier een gezonde
brooddoos te kunnen samen stellen.
• Stimuleren: we willen de kinderen graag een
actieve denkhouding aanbrengen tijdens de
vorming.
Inhoud:
Met deze vorming willen we
leerlingen motiveren om aan de
slag te gaan met gezonde voeding,
We inspireren de leerlingen elke
week met een nieuw recept dat ze
terugvinden in het kalenderboekje.
Ze leren een gezonde brooddoos
samen stellen a.d.h.v. een buffet
Leerlingen leren welke voedingsstoffen je lichaam
nodig heeft a.d.h.v. de voedingsdriehoek.

CLB De Havens

Systematisch contactmoment bij het CLB
Leerlingen worden in hun schoolloopbaan 5 keer
uitgenodigd. Vroeger spraken we over het ‘medisch
onderzoek’, vandaag worden die contacten anders
ingevuld. Er zijn een reeks vaste onderdelen, maar
eender welke zorg of vraag kan aan bod komen.
Het CLB volgt de ontwikkeling van de kinderen op
volgende punten:
• lichamelijk
bijvoorbeeld: lengte en gewicht, de tanden, de
ogen, de oren, het kleurenzicht en het dieptezicht
• beweging
bijvoorbeeld: stappen, lopen, etc.
• verstandelijk
bijvoorbeeld: goed praten of begrijpen van
opdrachten
• seksueel
bijvoorbeeld: zindelijkheid, puberteitskenmerken
• persoonlijk
bijvoorbeeld: gedrag
• sociaal-emotioneel
bijvoorbeeld: gevoelens
Ook de vaccinaties worden opgevolgd:
• eerste leerjaar: vaccinatie polio, difterie, tetanus,
kinkhoest
• vijfde leerjaar: vaccinatie mazelen, bof, rode
hond
De contactmomenten gaan door op:

PROEFKAMPIOEN
kleuter
De Proefkampioen is een educatief project voor
kinderen van 3 tot 8 jaar om de smaakontwikkeling te
bevorderen. Het ondersteunt scholen én ouders bij dit
leerproces. Kinderen kunnen voelen, kijken, ruiken en
proeven. Spelenderwijs maken ze kennis met de vier

•

3 jaar of in de eerste kleuterklas

•

6 jaar of in het eerste leerjaar

•

9 jaar of in het vierde leerjaar

•

11 jaar of in het zesde leerjaar

•

14 jaar of in het derde jaar secundair onderwij
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Om reeds te noteren…
Terugblik
STEM
Vorig schooljaar stond STEM educatie in de kijker.
Helaas, Corona haalde de planning onderuit. Toch
volgden we met het lerarenteam menig vormingen en
hanteerden we diverse soorten leermiddelen. De school
kocht toen materiaal aan om in de lessen in te zetten.
Met het uitdagende ‘Creatool’ worden de meest
uiteenlopende constructies gebouwd…

ZEEUITSTAP*
*indien leeruitstappen worden toegestaan

1 april
Jaarlijks gaan we met alle kinderen op ontdekking in
de natuur. Gespreid over 3 jaar trekken we naar het
bos in de herfst, het bos in de lente en de zee. Vorig
jaar besloten we er een cyclus van 4 jaar van te maken
door er een extra zee uitstap aan toe te voegen.
Voor dit schooljaar boekten we onze workshops bij
Horizon educatief in Oostende op de site van Duin en
Zee. Ervaren gidsen nemen ons mee en laten ons
kennismaken met de zee in al haar facetten.
K1: Zand zee zon
K2: Woeste Willem
K3: Woeste Willem
L1: Speelduinen
L2: Speelduinen
L3: Simon
L4: Golvend ijslandspel
L5: Buiten westen
L6: Buiten westen
De bussen werden gereserveerd. De busmaatschappij
garandeert
vervoer
volgens
de
vereiste
coronamaatregelen.
Afspraken:
- afvalarm lunchpakket
- kledij aangepast aan de weersomstandigheden
- ingesmeerd met zonnecrème (bij zonnig weer)
Bijdrage voor deze uitstap wordt verrekend in de
rekening van maart.
PAASEIEREN
Een paasei is een versierd ei of chocolade-ei, dat op
sommige plaatsen met Pasen wordt verstopt. Het
verstoppen stamt uit de Germaanse traditie om
eieren, als symbool van vruchtbaarheid, in akkers te
begraven zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar
zouden worden.
De paashaas zal de eitjes niet
verstoppen maar coronaproof verdelen.
Alle paaseitjes moeten netjes verpakt
worden vooraleer hij ze in de mandjes
kan achterlaten…

4de leerjaar

De materialen bestaan uit hout en metaal. Deze
worden ontgonnen en verwerkt in België (en
buurlanden) maar vooral in West-Vlaanderen. Geen
transport naar het Amazonewoud of exotische markten.
Zo streeft men naar zo’n klein mogelijke impact op
onze planeet. Energie zuinig, circulair en korte keten
zijn enkele punten waar we veel aandacht aan
besteden.
De materialen zijn sterk, kwalitatief en duurzaam.
100% Belgisch.

Juf Greet / meester Frederik
2de kleuter
Juf Greet, K2 nam na haar afwezigheid de draad terug
op maar voor een halftijdse opdracht. De andere helft
van de opdracht wordt ingevuld door meester Frederik,
leraar aan het lerarenplatform.
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Kalender maart
TEAM
maandag
dinsdag
woensdag

donderdag

1
2
3

4

 13.30: online directeurenoverleg





 L6: inleefatelier Guatemala*

5

zaterdag

6

zondag

7

maandag

8

dinsdag

9

woensdag

10

donderdag

11

vrijdag

12

zaterdag

13

zondag

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

17

donderdag

18

scholengemeenschap De Oostkant
Zorgoverleg:
9.30: L1

 20.00: online oudercomité (contact

 9.30: overleg ICT, directeur

katelijnedumeez@yahoo.com)

 Zorgoverleg:


vrijdag

LEERLINGEN / OUDERS

8.40; L3
9.30: L2
11.00: Webinar ‘Leerbuddy’

 L5: school@boerderij
 L5: auteurslezing Stefan Boonen
 Zwemmen:





13.30: L3
14.00: L6
turnen: L4
Jules en vriendjesdag: op afspraak
via info@gemeenteschooldenotelaar.be of
via 0473 94 25 18



 ‘Kranten in de klas’








 Leerkrachtentraining stop-4-7, zoco
 Nm.: virtuele Van In dag
 Zorgoverleg:
10.40: K1
14.00: peuter

K2: vm.: workshop ‘Hallo vélo’
L1 en L2: nm.: workshop ‘Yum runner’
Kleuters: nm.: Rollebolle*
16.00-17.20: typles


 L5 en L6: vm.: workshop ‘Draadloos’
 L6: nm.: workshop ‘Vrij Wijs’
 Zwemmen:

13.30: L3
14.00: L6
turnen: L5



 Vorming: AN in de klas 1



 CLB adviesgesprek
 17.30: online personeelsvergadering*
 Zorgoverleg
9.30: K2

 16.00: webinar ‘Bib zonder grenzen’
 Vormingsdag SG De Oostkant, directies
 Zorgoverleg

 L2: 9.00: auteurslezing ‘Sassafras De Bruyn’
 Nm.: MOEV: minikrachtbal*
 L5:school@boerderij

11.30:zorg kleuter

vrijdag

19

zaterdag

20

zondag

21

maandag

22

dinsdag

23

woensdag

24

 L3: 10.45: auteurslezing ‘Kristof Devos’
 Zwemmen:
13.30: L1
14.00: L3
turnen: L2

 LENTE
 OVSG ontmoetingsdag directies
 Vorming AN in de klas 2

 Actiedag: ‘Iedereen waterdrager’



 L5 en L6: workshop ‘Gezonde brooddoos’
 bibbezoek
 16.00-17.20: typles

 10.40: CLB overleg: K3
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donderdag

25

 Zorgoverleg:
10.40: K3

 L5: school@boerderij
 12.45: leerlingenraad
 Zwemmen:

vrijdag

26

zaterdag

27

zondag

28

maandag

29

dinsdag

30

 Rapport / (oudercontact)

woensdag

31

 L1: CLB: contactmoment



13.30: L1
14.00: L3
turnen: L4

 Lentefeest

*t.g.v. Coronamaatregelen

Stagiairs
1/02-1/04
1, 8, 15, 22/02

Celestine Costers
Jana Ruysschaert
Sofie Aneca
Aïssa Lefevre

secretariaat
L4 / L1
L5 / L2
L6 / L3

Maaltijden
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Om mooi in te kleuren.

De paasboom wordt uitgelegd als een overblijfsel van de meiboom, uit de traditie van de Germanen.
Boomheiligdommen werden geëerd. Hier kwamen de mensen bijeen om te bidden en soms ook te offeren.
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