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Op tijd naar school

Kalender

De school begint om 8.25 uur. De eerste bel rinkelt
om 8.23 uur. Het is de bedoeling dat alle kinderen dan
in de rij gaan staan. Twee minuten later gaat de tweede
bel en gaat ook de poort dicht. Het is dan 8.25 uur.
Mogen we vragen om voor het eerste belteken aanwezig
te zijn in het belang van uw kind. Als het te laat is, kan je
zoon of dochter niet mee volgen met de routine van de klas.
Dit is voor kinderen en leerkrachten niet fijn.
Maken we er samen werk van? Na de paasvakantie evalueren we ….

050320 zwemmen L1-3
060320 kleurennamiddag
Nelekesquiz
100320 Zoeken in boeken : jeugdboekenmaandspel : L6
Ouderraad
110320 Lezen met de bewoners van woonzorgcentrum
“Populierenhof” : L3
120320 Zwemmen L1-L3
Personeelsvergadering : geen studie
130320 Pyjamadag van Bednet
Koffiestop

170320 Zoeken in boeken : jeugdboekenmaandspel : L3
Info-avond voor de zeeklassen: L3-L4
180320 pedagogische studiedag : geen school
190320 Zwemmen : L1-L3
200320 Leeruitstap naar Gent : L4
220320 Ontbijtservice
230320 Leerlingenraad
240320 Jeugdboekenmaandspel : L5
250320 Toneel in ter Vesten voor L3
260320 Sportdag voor het 2de leerjaar in Wachtebeke
310320 Personeelsvergadering : geen studie

Dol op onze

wereldbol

Koffiestop
Nog even een herinnering : iedereen is uitgenodigd op vrijdag 13 maart 2020 vanaf 15 uur
om een kopje koffie of een fruitsapje te drinken voor het goede doel.
Waarheen gaat jullie bijdrage? Het volgende artikel verduidelijkt het project van dit jaar.

Delen kan schelen…

Samen delen, maakt sterker. Hoe dat allemaal precies in elkaar zit, ontdekken de kinderen via dit gloednieuwe project.
Senegalese vrouwen delen de zorg voor gezin en milieu
Ndeye (14) woont met haar familie in Ndama Thiekké, een dorp in Senegal. Ndeye helpt haar mama, zowel in het
huishouden als op het landbouwveld: "Mijn dochter helpt me voor en na de school. Ze is jong maar heel dapper."
Vier jaar geleden sloot de mama van Ndeye zich aan bij een vrouwengroep, ondersteund door Symbiose, waardoor ze
vorming kon volgen in duurzame landbouwtechnieken en toegang kreeg tot de collectieve tuinbouwvelden. "Mama
kweekt nu groenten voor ons, maar ook om te verkopen. Ze verdient zelfs zes keer zoveel als voorheen!"

Niet enkel het inkomen, maar ook de kwaliteit van de groenten ging er op vooruit. "Mama zegt dat we vroeger vaak
buikpijn en diarree hadden, maar nu ze geen pesticiden meer gebruikt zijn we veel gezonder."
L’Union fait la force of Samen sterk, dat is hoe de mama van Ndeye de vrouwengroep omschrijft. Ze werken nooit alleen,
maar helpen elkaar waar nodig, met kennis, arbeid en zorg voor gezin en milieu. Een deel van het inkomen steken ze in
een gezamenlijke spaarkas voor later. Op die manier kon het gezin van Ndeye al bakstenen kopen om het huis te
verbouwen.
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André
Gemachtigd opzichter, dat is de officiële functie van André maar voor onze
school betekent hij veel meer. In regen en wind, zon of storm is hij elke dag
op post om alle ouders, grootouders en kinderen veilig de straat over te helpen steken. Hij is steeds vriendelijke en goedlachs, iedereen wordt persoonlijk aangesproken. Kortom, het is voor
iedereen duidelijk dat André zijn taak met veel passie doet. Een vriendelijk woord, een schouderklopje of een kaartje
zullen voor hem vast en zeker heel veel betekenen. Wie doet er mee?

Week tegen pesten
Waarschijnlijk hebben jullie “de 4 stippen” al gezien. De stippen die aanduiden dat we tegen pesten zijn op school.
We weten dat pesten in alle lagen van de bevolking voorkomt en ook in alle leeftijdscategorieën. Dus hier op school
hebben we ook af en toe kinderen die al eens durven pesten en kinderen die gepest worden.
We doen ons best om in te gaan bij alle situaties. Straffen op zich is geen oplossing. Er wordt met alle partijen
veelvuldig gepraat door de leerkrachten en in klasverband worden er lessen gegeven.
Elke morgen doen we de ‘move tegen pesten’, een teken van verbondenheid met elkaar. Samen kunnen we dit
oplossen.
Hier een paar zinnen die de kinderen uit 4A willen zeggen over de actie.

We zijn blij dat we meedoen aan de stip-it actie zodat we kunnen opkomen voor onszelf.
Als je zelf wordt gepest, wordt je onzeker en dat moeten we stoppen.
Ik ben verschoten dat tijdens een spel uitkwam dat er toch vele kinderen durven pesten.
We kunnen nu het verschil begrijpen tussen pesten en plagen.
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Ontbijt
OLV Ten Bos

op zondag 22 maart

Wij maken een lekker ontbijt en
bezorgen het bij u thuis op het
afgesproken uur.

De wereldklas maakt soep…met letters.
De kinderen van de wereldklas hebben al een hele evolutie doorgemaakt. Zo kunnen ze al een aardig mondje
Nederlands spreken. Ze luisteren ook heel graag naar verhalen. De juffen lezen regelmatig een boek voor. Een
boek dat hen erg aansprak was : ‘het land van de grote woordfabriek’. Daarin wordt verteld dat er een land
bestaat waar de mensen bijna niet spreken. In dat vreemde land moet je de woorden kopen en heel voorzichtig
inslikken om ze dan te kunnen uitspreken. De kleine Florian is op zoek naar woorden vol liefde voor een heel
bijzonder iemand. Voor Siebelle. Maar net die woorden kosten een fortuin…. Hoe het verder gaat … zal je zelf
moeten ontdekken. Om ook vlot te kunnen spreken met elkaar en met ons maakten ze soep met “letters”. We
mochten ook eens proeven en de soep was heerlijk.
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Nelekesquiz
De allerlaatste oproep voor deze fantastische avond.
Nog maar een paar plaatsjes vrij, wees er snel bij en schrijf je in!

Lief en leed
Met vreugde melden we de geboorte van Remi, een broertje voor Elene, (dribbelklas).
Proficiat aan mama en papa en de ganse familie

Met dank aan onze sponsors

Turkyen 1,
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 776 20 18

www.olvtenbos.be
www.ouderraadolvtenbos.blogspot.com
directeur-aline@olvtenbos.be

Opvang
De Sprinkhaan
0478 20 98 17

