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Goede voornemens voor 2019:
 Tijdig op school zijn.
De school begint ’s morgens om 08.30. Gelieve
ervoor te zorgen dat je kind op tijd aan school
is. De poort aan de fietsenrekken op de Kleine
Hemmen wordt om 08.15 geopend en om 08.30
afgesloten. Leerlingen die te laat zijn kunnen
via het kleine poortje naar binnen. In de
aanwezigheidsregister wordt er een L ingevuld
voor Laattijdig op school.
vanwege het schoolteam van De Zonnewijzer

Attitude van januari

Ik hang mijn jas netjes op en zorg
dat de buitendeur dicht is.



Woensdag = FRUITdag



Ik lees ook thuis dagelijks of mama/papa
lezen voor uit een goed boek.

 Alles tekenen met naam en klas.
Brooddozen, drinkbusjes, koekendoosjes,
mutsen, sjaals, turnpantoffels, T-shirts etc.
duidelijk tekenen met naam en klas.
 Correct parkeren en in- en uitstappen
De ingang aan de parking van de leerkrachten is
enkel voor de leerkrachten bestemd. Er gaan
geen leerlingen via die poort de school binnen
of buiten. Dit is ook geen kiss and ride strook.
Gelieve hier niet voor te parkeren.
Parkeer eerst je auto voor je je kind laat
uitstappen. Dit voor de veiligheid van jouw en
andere kinderen.


Gebruik maken van een koekendoosje en
gezonde drankjes in een herbruikbare
fles meebrengen.

De Zonnewijzer heeft iets met smileys …

ZILL

Op donderdag 20 december werden
zeshonderd smileys uitgedeeld in de kerk.
Alle kinderen (en leerkrachten) kregen de
opdracht mee om het lachende gezicht uit te
delen en hierdoor ook iemand anders aan het
lachen te brengen.
In de kerk keken we naar een filmpje hoe
gekke tieners mensen aan het lachen kregen in
een grote stad. We hoorden drieduizend
mensen (van verschillende godsdiensten) zingen
dat het ‘op een dag’ goed gaat komen. We
kregen kippenvel toen we een verhaal hoorden
over een kind dat geboren werd in een
vluchtelingenkamp in Brussel.
We staken de kaarsen aan op de adventskrans
en brachten dit licht naar buiten … met een
lachend gezicht.

Vanaf september 2020 gaat het nieuwe
leerplan in voege in de katholieke basisscholen.
In een leerplan staan de doelen vermeld
waaraan de leerkrachten in de klas werken. In
ieder arrangement (een les, uitstap of
spelmoment…) staat er een doel centraal.
Vroeger had ieder “vak” een apart
leerplanboek.
Nu hebben ze dit alles
samengevat in
1 document “ZILL”.
Dit staat voor Zin In
Leren/Leven.

’t Schuurke
Tijdens het oudercontact zorgde het
oudercomité voor een gezellige kerstbar met
een lekker drankje. De kinderen zorgden voor
mooie optredens. Dankjewel voor jullie inzet!

Er wordt meer aandacht besteed aan de totale
ontwikkeling van het kind.
Het nieuwe leerplan is opgedeeld in
2 ontwikkelvelden met 10 ontwikkelthema’s:


Persoonsgerichte doelen
o Socio-emotionele ontwikkeling
o Ontwikkeling van innerlijk kompas
o Ontwikkeling van initiatief en
verantwoordelijkheid
o Motorisch en zintuiglijke
ontwikkeling



Ontwikkelingsgerichte doelen
o Ontwikkeling van oriëntatie op de
wereld
o Mediakundige ontwikkeling
o Muzische ontwikkeling
o Taalontwikkeling
o Ontwikkeling van wiskundig denken
o Rooms-katholieke godsdienst

Wil je meer weten over dit nieuwe leerplan?
Dan kan je dit online bekijken:
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

Elke Donné uit 5B verkocht er cupcakes ten
voordele van de warmste week. Zo kon ze een
mooie opbrengt doorstorten. Dikke pluim, Elke!

Omdat wij als school het ook belangrijk vinden
dat de ouders op de hoogte zijn, gaan we vanaf
nu in iedere nieuwsbrief even dieper ingaan op
telkens 1 van de 10 ontwikkelthema’s.

Januari

Dinsdag 8 januari:
Voorstelling Binnenste Buiten 4B
Donderdag 10 januari:
Voorstelling Binnenste Buiten 4A
Vrijdag 11 januari:
BIBquest 6A
Woensdag 16 januari:
Schaatsen 5e leerjaar
Donderdag 17 januari:
Voorstelling in casino: 2e + 3e lj.
Schaatsen 6de leerjaar
Vrijdag 18 januari:
BIBquest 6B
Maandag 21 januari:
Vergadering oudercomité om 20.30
Dinsdag 22 januari:
Voorstelling Binnenste Buiten 4D
Dinsdag 29 januari:
Filmvoorstelling Tentakel 5e lj.
Woensdag 30 januari:
Kennismakingsavond voor de ouders van de
oudste kleuters van de Kleurdoos en ouders van
andere nieuwe leerlingen.
Donderdag 31 januari:
Voorstelling Binnenste Buiten: klas 4C
Binnenspeeltuin Tarzan en Jane: 1e + 2e lj.
Start van poëzieweek

ZONDAG 17 februari 2019
Op zondag 17 februari organiseert het
oudercomité een overheerlijke eetdag.
Voor het extra duwtje in de rug zijn zij nog op
zoek naar enkele sponsors voor op de
placemats. Voor een financiële bijdrage van 50
euro kan een sponsor zijn/haar logo op een
placemat (ongeveer 800 stuks) plaatsen.
Heeft u interesse om de school op deze manier
te sponsoren?
Neem dan voor verdere afspraken contact op
met het oudercomité via mail:
oczonnewijzer@gmail.com

