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EDITIE MAART - APRIL (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.)
Jeugdboekenmaand

VOORBEREIDINGEN MUSICAL

We moeten er toch een feest van blijven maken!
En hoe kunnen we dit beter doen dan met een
stapel grappige, spannende, mooie, leuke,
interessante, …. (en zo kan ik nog een tijdje
doorgaan) boeken!

De voorbereidingen voor de musical zijn dus in
volle gang. Elke klas heeft een eigen verhaal voor
te bereiden, zodanig dat we alles per klasbubbel
kunnen houden.

Veel activiteiten en initiatieven werden vooral per
klasbubbel georganiseerd. In de tweede graad
kwam er zelfs een jeugdauteur langs om te
vertellen.
Ons project startte, zoals bij het begin van elke
maand, met Gérard, de kleurentovenaar, die post
had gekregen van van zijn nicht, Renée, de
leesfee. Omdat we voor ons jaarthema,
onderliggend, alles gingen ONTDEKKEN, stuurde zij
ons een “klasboek” waar we verder mee aan de
slag konden.
En of het een feest werd….

Ondertussen zijn trouwens alle toneelscènes met
de derde graad in mekaar gestoken en zal het nog
een druk herhalen worden. Dat hopen we na de
paasvakantie goed verder te kunnen zetten.
Ook per klasbubbel, worden er dansen voorbereid
die we dan als echte “sterren op de dansvloer”
zullen ‘fine – tunen’.
Ondertussen werden er door onze decorploeg,
coronaproof, panelen beschilderd met enkele
ouders en hun kinderen.
Hopelijk kunnen we ons project degelijk afronden.
De kinderen hebben in tussentijd toch al heel wat
geleerd en dat blijft de essentie natuurlijk. Zoals
eerder vermeld, hebben we een website:
musical.tluikertje.be
waar je meer info zal
terugvinden en ook
(onder voorbehoud)
kan reserveren voor
onze “drive – in –
bioscoop” vanaf
5/04/2021!

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

Groeigroepjes

Afscheid Juf An

Onze school staat er wat voor gekend om veel
aandacht te besteden aan het welbevinden van
onze kinderen. In ons leerplan ‘ZILL’ zijn er naast
taal, rekenen, godsdienst, muzische vorming,
media en wero ook persoonsgebonden doelen die
we moeten realiseren. Het is de kunst van ZILL om
deze persoonsgebonden doelen te integreren in de
reguliere lessen.

In de peuterklas krijgen we als school de kans om
kinderverzorgsters aan te stellen. In onze school
was juf An, een zeer trouwe kracht, die menig
aantal kinderen de revue heeft zien passeren.

Sommige kinderen hebben echter een ‘extra
duwtje’ nodig om te kunnen groeien in bepaalde
doelen. Als we extra zorg bieden bij rekenen en
taal is het maar logisch dat die extra zorg ook
geboden wordt als het gaat over de
persoonsgebonden doelen. Daarom zijn we sinds
kort gestart met ‘persoonsgebonden sessies’ op
vrijdagnamiddag, ook wel ‘groeigroepjes’ genoemd
naar de kinderen toe.

An woont al een tijdje verder weg en heeft nu dus
gekozen om dichter bij haar woonplaats te gaan
werken. Na meer dan 20 jaren dienst in onze
school is het onze plicht haar te bedanken voor
haar tomeloze inzet die ze jaar en dag met een
glimlach kwam volbrengen.
We hebben haar nog eens goed “in de bloemetjes
gezet”. Duizend maal dank, juf An!!!

Momenteel werkten we met bepaalde kinderen uit
het lager rond het thema ‘gevoeligheid’. In de
toekomst zullen ook sessies rond faalangst,
assertiviteit, rouw, … aan bod komen.

MEI – JUNI 2021 (Wat

na deze nieuwsbrief nog moet komen.)

BELANGRIJKE DATA VOOR JULLIE EN DE KINDEREN
19/04
INSTAPDAG
ZWEMMEN L1,2 + 5 (per fiets)
21/04
ZWEMMEN L6 (per fiets)
24/04
VODDEN EN SCHROOT OC
27/04
OPNAME LIEDJES MUSICAL
30/04
RAPPORT 4 LS (geen
oudercontacten)
03/05
ZWEMMEN L1,2 + 5 (per fiets)
Oudercomité online?
05/05
Sportdag kleuterschool
ZWEMMEN L6 (per fiets)
07/05
Wijnproeverij OC (ov)
12-14/05
VRIJAF: O.H.Hemelvaart
17/05
Sportdag lagere school
Geen zwemmen!
19/05
ZWEMMEN L6 (per fiets)
24/05
VRIJAF: Pinkstermaandag
26-28/05
OPNAMES MUSICAL Familieheem
01/06
EXTRA SCHOOLFOTOGRAAF PK/K1
Oudercomité online?
03/06
APPLAUSDAG
04-06/06
DRIVE IN BIOSCOOP MUSICAL (ov)
07/06
ZWEMMEN L1,2 + 5 (per fiets)
09/06
ZWEMMEN L6 (per fiets)
10-23/06
Toetsenweken LS
23/06
Oudercontacten KS (online?)
28/06
ZWEMMEN L1,2 + 5 (per fiets)
28/06
Oudercontacten LS (online?)

Derde trimester
Dit laatste deel van het schooljaar omvat nog 11
weken! Dit is zeer lang. We gaan moeten
afwachten wat de corona – crisis doet doorheen de
tijd. We bekijken welke (twijfelachtige) zaken, al
dan niet, nog kunnen/mogen doorgaan: receptie
voor de communicanten (11/06?) / schoolreizen (3
en 24 juni?) / proclamatie K3 + L6 (29/06?) / …
Welke “kleuren” en thema’s binnen ons jaarthema
staan de komende maanden in de kijker?

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

Mei = goud

Juni = oranje

