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Winterdorp
Zennijs
Nieuwjaarsreceptie Zwevegem
Tandenkoffer
IJsschaatsen
Rapportbespreking
6e Lj.
Kronkeldiedoe 1e
en 2e lj.
Medisch onderzoek
KO2 (2e helft)

2013 is voorbijgegleden, het nieuwe jaar is binnengetreden. Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2014 toe;
een jaar waarbij u veel vreugde mag beleven en waarin u
de nodige creativiteit mag vinden om er een goed jaar
van te maken. Bij wat mindere momenten wens ik dat u
de nodige steun krijgt. 2014, … we gaan er voor.
Na het vele werk mocht uw kind zijn nieuwjaarsbrief
voorlezen; de kinderen van de lagere school kregen hun
rapport mee. Ik hoop dat jullie allemaal met een blij en
gerust hart het nieuwe jaar instappen. Mocht het wat
tegengevallen zijn bij je kind, dan is het onze taak om als
directeur, leerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator … uw
kind zo goed mogelijk te begeleiden volgens zijn of haar
mogelijkheden en u, ouders, er zo goed mogelijk bij te
betrekken.
Wij zijn blij (en de kinderen ook) dat meester Jan van het
6e lj., juf Kristien van KO2 en onze zorgleerkracht Marian
terug op maandag 6 januari kunnen starten na hun
afwezigheid wegens ziekte. Sara Hooghe vervangt
momenteel nog steeds onze turnjuf Lieve Vandenhende
die ziek is. We wensen Lieve veel beterschap toe.
Bart Desmet, directeur
Koekjesactie 2013

De koekjesactie werd dit schooljaar terug een
groot succes! Er werden 796 dozen koekjes verkocht. De
winst zal zeker goed besteed worden aan de bosklassen te
Stoumont en aan materiaal voor de kinderen van de
school. Iedereen van harte bedankt!!!
Van harte dank aan de ouderraad voor de grote hulp
bij de koekjesverkoop en voor het gezellig kader
waarin jullie de koekjes hebben verdeeld.
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Wie?

Ma. 6/01



Di. 7/01




Voorm.: Opleiding nieuwe boekhouding: directie afwezig.
Bibus (W1) voor 2e, 4e en 5e lj. (KO2 / KO1) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2 (15u30)

Directie

DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor onderbouw.

Directie

Vrij. 10/01 

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.

lager

Za. 11/01 

Vanaf 17u30: Winterdorp Zennijs. Wens! Eet! Drink! ter hoogte
van de kerk – vervangt de kerstboomverbranding.
11u.-14u.: Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zwevegem
Van 13 – 31/01/2014: lessen met de tandenkoffer door meester
Giovanni in alle klassen.

Allen

Wo. 8/01




Do. 9/01

2e-4e-5e

1e-2e-3e



Zo. 12/01 
Ma. 13/01 
Di. 14/01

KO1-KO2-

KO / Lag

Netwerkdag directies te Waregem: directie afwezig.
Bibus (W2) voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50), L6 (14u05), L3 (15u10), KO3 (15u30)

directie




wieltjesdag voor bovenbouw.
Namiddag: ijsschaatsen voor de ingeschrevenen lagere afdeling
(inschrijfbriefje wordt bezorgd).Vertrek bus: 13.15u. stipt - terug op
school: rond 16.15u. Deelname: € 8,00 - (vervoer, inkom en huur
van schaatsen inbegrepen) – contante betaling bij inschrijving.

4e-5e-6e



Rapportbespreking en oudercontacten voor het zesde leerjaar.
De ouders krijgen een uitnodiging.

6e

Namiddag: Smartteam – directie Afwezig.

Directie




Namiddag: Regionaal directeurenplatform – directie afwezig.
Namiddag.: Kronkeldiedoe voor het 1e en 2e lj. te Kortrijk (Lange
Munte) / Vertrek bus: 13.00u. stipt!!! - terug op school: omstreeks
16.00u. !!! De kinderen eten misschien best in school (lunch of
warm). Deelname in de kosten: € 5,00 via de maandrekening.

Directie

Di. 21/01



Bibus (W1) voor 2e, 4e en 5e lj. (KO2 / KO1) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2 (15u30)

KO1-KO2-

Wo. 22/01



Directie



DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) directie afwezig
wieltjesdag voor onderbouw.



Voorm.: Netwerk zorgcoördinatoren te Kuurne – zoco Kris afwezig.

zoco

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.

lager

Voormiddag: Medisch onderzoek 2e helft KO2 te Harelbeke
(Marktplein 13). Vertrek met de schoolbus: 8.30u. stipt. De
kinderen zijn pas rond 12 u. terug op school en eten best warm
of lunch op school. An Segaert gaat mee naar Harelbeke.

KO2

Wo. 15/01

Do. 16/01




Allen

Vrij. 17/01 

PK-KO31e-3e-6e

Lager

Za. 18/01 
Zo. 19/01 
Ma. 20/01

Do. 23/01

Vrij. 24/01 

1e-2e

2e-4e-5e

1e-2e-3e

Za. 25/01 
Zo. 26/01 
Ma. 27/01



Di. 28/01
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Bibus (W2) voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50), L6 (14u05), L3 (15u10), KO3 (15u30)

PK-KO3-

Wo. 29/01



wieltjesdag voor bovenbouw.

4e-5e-6e

Do. 30/01



1e-3e-6e

Vrij. 31/01 

 ‘kronkeldiedoe’ voor het 1e en 2e lj. op maandag 20/01/2014 te
Kortrijk

Kronkeldiedoe is een binnenroosterproject
speciaal ontwikkeld voor de leerlingen van
het tweede leerjaar van het basisonderwijs.
"Kronkeldiedoe" is een mannetje dat
boordevol energie langs verschillende
oefeningen kronkelt en veert. De oefeningen
en
het
materiaal
werden
geselecteerd in functie van een zo
gevarieerd,
attractief
en
bewegingsvriendelijk mogelijk landschap voor deze
doelgroep. De eerste kennismaking met
het project gebeurt vooraf op school, met het inoefenen van het "Kronkeldiedoebewegingslied". Vervolgens gaat de klas naar de sporthal om deel te nemen aan de
"Kronkeldiedoe-halve-dag". De klasgroepen starten met een gezamenlijke
opwarming waarna ze onder begeleiding van de school 15 activiteiten doorlopen
via een doorschuifsysteem. De "Kronkeldiedoe-halve-dag" eindigt met het
bewegingslied.
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 De bibus stuurt bij
Vanaf maandag 6 januari 2014 bezoekt de bibus voortaan elke deelgemeente 2x
in plaats van 3x per week.
SCHOOLJAAR
Maandag
13.20 u. - 16 u.
Gemeenteschool Heestert
(afwis-selend Gauwelstraat
en Vierkeer-straat)
16.30 u. – 18 u.
de Gilde Sint-Denijs
Dinsdag
13.20 u. - 16 u.
Gemeenteschool Sint-Denijs
16.30 u. – 18 u.
kerk Heestert
Woensdag
08.40 u. - 12 u.
Vrije basisschool Moen
(afwisselend
Moense Beekstraat en
Moenplaats)

15 u. - 16 u.
WZC Marialove Heestert

SCHOOLVAKANTIES

16.30 u. - 18 u.
Vrije basisschool Otegem
Donderdag
13.20 u. - 16 u.
Vrije basisschool Otegem
16.30 u. - 18 u.
kerk Moen
Vrijdag
8.45 u. - 10.15 u.
Vrije basisschool Kreupel
10.30 u. - 13 u.
kerk Kappaert
13.30 u. - 16 u.
kerk Knokke

Maandag
13.30 u. - 14.30 u.
WZC Marialove Heestert
14.30 u. - 16 u.
kerk Heestert
16.30 u. - 18 u.
de Gilde Sint-Denijs
Donderdag
14.30 u. - 16 u.
Vrije basisschool Otegem
16.30 u. - 18 u.
kerk Moen
0498 17 77 71 (tijdens de
statijden)
www.zwevegem.be/bibus

U zal merken in de maandplanning dat het bibusbezoek voor onze school nu
telkens op dinsdagnamiddag staat gepland in plaats van op donderdagvoormiddag.
Hou er rekening mee dat de bibus niet uitrijdt als de wegen te glad zijn door ijzel
of sneeuw. Je boeken kan je verlengen door te bellen naar de bib (056/76.59.00),
een mailtje te sturen (bibus@zwevegem.be of bibliotheek@zwevegem.be) of via
de webcatalogus.
 Bericht van de ouderraad
Dank je wel aan alle ouders
die koekjes hebben gekocht.
We waren blij verrast met het
grote aantal. Er was zelf een
bestelling bij van 50 dozen.
Heel hartelijk dank!
Met de koekjesverkoop
steunen we o.a. de
meerdaagse uitstap van de
hogere klassen.
Het uitdelen van de koekjes
verliep vlot en zo konden
jullie meegenieten van onze
minikerstmarkt. Merci voor de
leuke babbels. Er was echt
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sprake van een gemoedelijke, vredevolle kerstsfeer.
Ook dit jaar konden de kinderen van het lager onderwijs een kerststukje maken
onder begeleiding van enkele ouders en grootouders. Al zeggen we het zelf, we
vonden de kerststukjes meer dan geslaagd.
We hadden wel moeite om voldoende groen te verzamelen. Misschien kunnen we
volgend jaar allemaal wachten met de haag te scheren tot de week voor deze
activiteit. Zo hebben wij dadelijk kleine en fijne takjes voor de kerststukjes!
Voor de quizliefhebbers onder jullie, hou alvast
de volgende datum vrij: vrijdag 14 maart. De
school en de ouderraad organiseren samen een
echte quizavond met mooie prijzen. Zorg dat je
erbij kan zijn. Wij kijken er alvast naar uit.
Via deze weg willen we jullie en het personeel
van de school een heel fijn en gezond nieuwjaar
wensen!
Van harte,
De ouderraad, waar ouders samen scholen!

- Meer foto’s van onze school vinden jullie op Smartschool -
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