Verrekijker
Nieuwsbrief november 2020
Kalender: november (aangepaste versie i.f.v. huidige Corona-maatregelen)
Zo 1
Ma 2

Allerheiligen
Allerzielen
Start herfstvakantie
Extra verlofdag (beslissing Vlaamse Regering)
Extra verlofdag (beslissing Vlaamse Regering)
Wapenstilstand

Ma 9
Di 10
Wo 11
Do 12
Vr 13
Ma 16

Di 17

Kleuter
SOM

Instapmoment nieuwe kleuters
Vergadering (digitaal) ouderwerking SOM - 20 u.

L6
L6
Team LA
LA
Team kleuter
directie

Klasfoto: zesdeklassers
Poëzieworkshop o.l.v. Sandrine Lambert
Personeelsvergadering
Leerlingenraad o.l.v. juf Katrien (4A)
Personeelsvergadering
Digitale meeting: directies katholieke Buggenhoutse scholen
Autoluwe woensdag: kom jij ook met de fiets of te voet?

directie

Profs: opleidingsdag (digitaal)
Bijscholing: procesgericht kindvolgsysteem bij kleuters
(juf Geertrui en juf Nathalie) – vervanging door juf Ann
Digitale meeting directies Montessorischolen Vlaanderen
Start: Voorleesweek: Lezers maak je samen

Wo 18

Do 19
Vr 20

directie
Za 21
Ma 23
Di 24
Wo 25
Do 26
Vr 27
Ma 30

Kleuter
OK
Lager
directie
Lager
Kleuter
Lager
L6

Voorleesmoment: bib-medewerkers komen naar school
Zwemmen: geannuleerd wegens sluiting zwembad
Jaarthema: toonmoment 2de leerjaar + toneel
Digitale meeting directies scholengemeenschap
LEEFHOUDINGENRAPPORT
Verjaardagsmoment
Feestboom-moment
Poëzieworkshop o.l.v. Sandrine Lambert
KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Familienieuws
Wij gedenken:
Dhr. Jozef Thyssen, opa van Nina Michiels (6A). Hij overleed op
21 september.
Mevr. Christiane De Smedt, metertje van Anke Janssens (4B),
overleed op 13 oktober 2020.
Wij verwelkomen:
Ellie, kleine zus van Liam Serkeyn (4B). Zij is geboren op 29
september. Proficiat!

Werkgroep: Taal: voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek (21 - 29
november 2020) zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de
kijker.
Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten ze dit jaar in op ouderbetrokkenheid.
Ouders, jullie dus, zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: jullie invloed is
het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar jullie staan er niet alleen voor. Een heel netwerk
rondom jullie kan jullie ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, bibmedewerkers en
vooral ook onze leerkrachten... Want lezers, die creëer je samen.

Workshop: Poëzie voor onze zesdeklassers
Tijdens de poëzieweek 2021 (eind januari 2021) zal de BIB een poëtische wandelroute
doorheen Buggenhout-bos openen.
Langsheen deze wandelroute zullen een aantal (10 of 12) borden met gedichten opgesteld
staan. Deze zullen daar blijven staan tot ongeveer eind augustus 2021.
Voor deze gedichten-wandel-route willen ze graag de Buggenhoutse jeugd aan het woord
laten. Meer bepaald alle kinderen van het zesde leerjaar.
Om hen alvast warm te maken om zelf met poëzie aan de slag te gaan, organiseert de BIB
een reeks van klassikale poëzieworkshops. Deze zullen verzorgd worden door schrijfster
Sandrine Lambert (www.avondroodboeken.be) Op 16 en 30 november zijn onze
zesdeklassers aan de beurt. We kijken alvast uit naar hun gedichten!

Het schrikt me af
te weten wie ik morgen zal zijn
het vult al op
wat ik nog wil bedenken
sluit sterren uit
met een gordijn
En ik heb leegte nodig
om mijn dansen vrij te laten
om in broosheid aan te raken
mijn eigen wereld te ontdekken
en dag na dag te maken
Sandrine Lambert

