maandbrief juni 2019

De tijd vliegt …
De laatste maand van dit schooljaar is reeds
aangebroken. Voor de grote vakantie lonkt,
komen er nog heel wat toetsen aan. Ik wens alle
leerlingen alvast veel succes.
In het 6de leerjaar worden de interdiocesane
proefwerken vervangen door de evaluatiebox
van het katholiek onderwijs. Deze versie zal
digitaal afgenomen worden. Meester Kristof zal
dit met de leerlingen verder afspreken.

Vormselviering
Zondag 2 juni waren veel
kinderen (en hun ouders en
broers/zussen) op hun paasbest
voor het ontvangen van het
Vormsel. Het was een mooie
dag met vooral veel stralende
jongens en meisjes. Een dikke
proficiat aan hen die het
Vormsel wilden ontvangen.

Getuigschriften
Op woensdag 26 juni is er feest op
school. Dan is het tijd voor een plechtig
moment met de officiële overhandiging
van de getuigschriften aan de jongens
en meisjes van het 6de leerjaar. We
wensen hen alvast veel succes in het
middelbaar onderwijs.

Peuterkijkdag
Op zaterdag 15 juni worden alle mama’s en papa’s met een
toekomstige kleuter van 10.00 uur tot 12.00 uur uitgenodigd
naar onze laatste peuterkijkdag van dit schooljaar.
Heeft uw buur, of iemand in de familie, of vrienden, een
kindje dat nog dit jaar of in 2020 naar school mag, … nodig
hen uit of geef ons de adresgegevens door.

Schooljaar 2019-2020
Wanneer uw kind reeds is ingeschreven in onze school als kleuter of als kind in de lagere
school, blijft het ingeschreven voor het komend schooljaar. Ook kleuters uit de derde
kleuterklas die naar het eerste leerjaar gaan, dienen niet opnieuw te worden ingeschreven.
Kinderen die de school verlaten, willen wij veel succes toewensen. Mogen wij vragen dit
tijdig te melden aan de directie.
De kalender met schoolvakanties en vrije dagen voor volgend schooljaar bezorgen wij u de
laatste week van juni.
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Klaswerking in de lagere school
Geen twee leerlingen zijn hetzelfde. Ze verschillen op allerlei manieren. Zo zijn er verschillen in
interesse, mogelijkheden, karakter, … . Zo besef je als leerkracht dat je klasgroep heterogeen is en je
die verschillen op een positieve manier wil benutten en benaderen, zodat de betrokkenheid en het
welbevinden hoog blijven. Op die manier kan een kind komen tot maximaal leren.
Andere tijden, nieuwe leerlingen, diverse media, …, plaatsen ons voor de nodige uitdagingen. De
visie op onderwijzen en leren die hierop een antwoord biedt, kreeg de naam ‘effectief leren in een
krachtige leeromgeving’.
In het huidige schooljaar is een aanzet gegeven om dit effectief in de praktijk te doen a.d.h.v. teamteaching per graad. We gingen hiermee aan de slag en zaten regelmatig samen om bij te sturen.
We mochten met z’n allen ervaren dat zo’n doelgerichte binnenklasdifferentiatie heel wat vruchten
afwerpt. Daarom zetten we de komende schooljaren hierop in. Deze vorm van differentiatie zal nu
verder gebeuren binnen eenzelfde leerjaar.
In de meeste leerjaren beschikken we over 2 klassen. De kinderen van die klassen kunnen we heel
flexibel groeperen (kinderen met dezelfde mogelijkheden, beperkingen, talenten, … voor een
welbepaald onderdeel van wiskunde, taal, muzische, wereldoriëntatie, …) om zo betere en zinvollere
instructie, remediëring en verrijking aan te bieden volgens hun noden.
Deze team-teaching, waarbij we per leerjaar flexibel omspringen, zal ervoor zorgen dat alle kinderen
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

donderdag 27 juni : picknick voor kleuter- en lagere school
Op donderdag 27 juni kan er geen warme maaltijd of soep meer besteld worden.
Alle kleuters en lagere schoolkinderen brengen die dag eigen picknick en drank mee naar school.

belangrijk bericht ivm de laatste schooldag !
Op vrijdag 28 juni is het de laatste schoodag ... Om 11.40 uur rinkelt de bel voor de laatste
maal dit schooljaar.
Er zal in de namiddag GEEN OPVANG zijn (noch door de school, noch door de gemeente).
Wij hebben die namiddag nog een vergadering als voorbereiding op volgend schooljaar.
Dringende oudercontacten kunnen nog gebeuren tot 12.30 uur of op een ander moment in de
week.
Mochten er nog vragen of bezorgdheden zijn dan kan u steeds bij mij terecht. De eerste week
van juli is de school ook open. Hierover volgt nog een mededeling eind juni.
Peter Van Hulle
directeur
directie@vbs-bijenkorf.be
09/357 75 21
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Kalender juni 2019
juni 2019
zondag
9 juni
Pinksteren
maandag
10 juni
Pinkstermaandag / vrijaf voor de leerlingen
zaterdag
15 juni
peuterkijkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
woensdag
19 juni
vergadering van het oudercomité (20.00 uur)
maandag
24 juni
schoolreis 1ste en 2de leerjaar (Torhout)
sportdag voor 1ste en 2de kleuterklas
vergadering schoolraad om 19.30 uur
dinsdag
25 juni
schoolreis 5de leerjaar (Eeklo-Lembeke)
woensdag
26 juni
afscheidsreceptie voor het 6de leerjaar (20.00 uur)
donderdag
27 juni
picknick meebrengen naar school
schoolreis 3de leerjaar (MSK en Gravensteen)
schoolreis 4de leerjaar (zoo Antwerpen)
schoolreis 6de leerjaar (Blaarmeersen)
rapport voor de lagere school
vrijdag
28 juni
laatste schooldag (tot ’s middags)
zaterdag 29 juni t/m zondag 1 september : grote vakantie voor alle leerlingen
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