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Diplomafeestjes
Tijdens de laatste schoolweek vierden we ook onze
oudste kinderen: de oudste kleuters en de leerlingen
van het zesde leerjaar. Het werden mooie
viermomenten. Zowel de kinderen, de ouders en de
leerkrachten hebben ervan genoten.
De kleuters kennen de weg naar onze mooie, groene lagere school
omdat ze er doorheen het schooljaar al verschillende speel- en
leeractiviteiten kwamen doen. Op onze website zijn de foto’s hiervan te
bewonderen.

Voor de zesdeklassers is het afscheid iets meer definitief. Zij stappen in
september met een rugzak vol mooie herinneringen een nieuwe
toekomst tegemoet. Ze gaan hier weg en toch blijft hier iets achter van
hen: een foto, een verhaal, een mopje, een lach, een traan, hun
kindertijd.
En wij? Wij zijn dankbaar dat wij hen op deze tocht mochten begeleiden
vanop de eerste rij!

(Ver)Nieuwe(nde) school!
Onze school bestaat al … meer dan 70 jaren. Al die jaren is er steeds
hard gewerkt om kinderen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. In de
loop van al die jaren is er veel veranderd: methoden zijn aangepast,
vernieuwingen zijn doorgevoerd, enz. Wij staan nu weer op het punt om
een nieuwe mijlpaal te zetten.

Jullie vertrouwde school wordt een nieuwe school! In de eerste plaats
hebben we gewerkt aan een nieuwe visie:

“Vrije Basisschool Meulenberg is een school waar kinderen samen leren, spelen, werken en
vieren om in harmonie te leven met de buurt in een groene, kindvriendelijke omgeving, waar
een team van leerkrachten, ouders en buurtbewoners hen coachen op weg naar zelfstandige,
respectvolle en gelukkige mensen.”
Gedetailleerd op onze website: https://www.vrijebasisschoolmeulenberg.be/eigen-opvoedingsproject/

Nieuw leerplan ZiLL
In september 2020 starten we met een
compleet nieuw leerplan. Wij volgen het
leerplan “Zin in leren, Zin in leven” (ZiLL) van
het Katholiek Onderwijs.
Met dit leerplan in de hand werken we aan
de harmonische ontwikkelingen van jullie
kinderen
met
persoonsgebonden
en
cultuurgebonden
ontwikkelvelden:
‘Socio-emotionele ontwikkeling’, ‘Ontwikkeling van een innerlijk kompas’,
‘Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid’, ‘Motorische en
zintuiglijke ontwikkeling’, ‘Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’,
‘Mediakundige ontwikkeling’, ‘Muzische ontwikkeling’, ‘Taalontwikkeling’,
‘Ontwikkeling van wiskundig denken’ en ‘Rooms-Katholieke godsdienst’.
Nieuwe naam!
Een nieuwe school met een nieuwe visie, een nieuw leerplan wil ook
graag een nieuwe naam. We hebben al een zestal voorstellen
geselecteerd en vragen ook jullie mening hierover. Kom gerust even
langs voor een formulier om hierop jullie persoonlijke keuze op te geven.
Vernieuwde speelplaats!
Wij hebben één van de grootste en groenste speelplaatsen van heel
Vlaanderen. Onze kinderen kunnen naar hartelust rennen, ravotten,
spelen en relaxen in het groen. Na zovele jaren mag de speelplaats ook
eens vernieuwd worden. Hoe het er juist gaat uitzien, weten we nog niet.
Wij zijn volop aan het plannen en houden jullie hiervan op de hoogte.
Dankzij de inkomsten van het harde werk van ons oudercomité kunnen
we ook een extra speeltuig aankopen voor de eerste graad. Wat dit

juist zal worden? Wij denken eraan om een evenwichtsparcours te
installeren. Dit is voorlopig een idee, meer informatie hierover volgt nog.
In ieder geval, nogmaals een grote dank aan de
bereidwillige en enthousiaste ouders die samen gezorgd
hebben voor een grote som van
ongeveer 6.000 euro met: wafelverkoop, multicultureel
ontbijt, soepdag, pannenkoekendag en niet te vergeten
het succesvol schoolfeest.
Nieuwe … hulp!
Een nieuwe school vraagt ook extra hulp in de organisatie. Een groep
van mensen met een hart voor de school kan ons hiermee helpen.
Laat weten waarmee jij, iemand uit je familie, je vriendenkring of je buurt
ons graag wil helpen. Is het voor 1 uur per week, per dag of …? Alles is
bespreekbaar!
Woensdag 28 augustus: openklasdag
Ben jij ook benieuwd naar jouw nieuwe klas, naar jouw nieuwe juf of
meester? Kom dan zeker een bezoekje brengen op het einde van de
grote vakantie. Iedereen is welkom op woensdag 28 augustus tussen 17
en 19 uur!
Vakantie!
Wij wensen alle kinderen, samen met hun ouders en
familie een heerlijke vakantie toe. Ook wij gaan onze batterijen opladen
om volgend schooljaar weer klaar te staan met frisse moed, veel
enthousiasme en positieve energie.

Agenda
Woensdag, 28 augustus

17-19 uur: Openklasdag

Maandag, 2 september

Eerste schooldag

Vrijdag, 6 september

15.30 uur: Schoolinfo-avond: woordje van
de directeur en voorstelling van het team.

Woensdag, 11 september

16 uur: Info-avond kleuterschool

Maandag, 16 september

Interactieve voorstellingen voor de kleuters
en de kinderen van de lagere school door
‘School zonder pesten’.

Overzicht van de vrije dagen en vakanties: 2019-2020
1e trimester
Maandag, 30 september
Woensdag, 9 oktober
28/10/2019 - 03/11/2019
Maandag, 11 november
23/12/2019 - 05/01/2020

Facultatieve vrije dag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie

2e trimester
Woensdag, 22 januari
24/02/2020 - 01/03/2020
Vrijdag, 20 maart
06/04/2020 - 19/04/2020

Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Facultatieve vrije dag
Paasvakantie

3e trimester
Vrijdag, 1 mei
Donderdag, 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag, 1 juni
Woensdag, 10 juni

Feest van de arbeid
Onze Heer Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Pedagogische studiedag
→ De vakantie start op woensdag, 1 juni 2020.
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