
 

BELANGRIJKE DATA 

 

18/01/2016 : VERKEERSLES m.m.v. LOKALE POLITIE 

                       VM : L1—L2 

                       NM : L5/L6 

19/01/2016 : VERKEERSLES m.m.v. LOKALE POLITIE 

      VM : K3 

      NM : L3-L4 

20/01/2016 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (VRIJ) 

28/01/2016 :  KLEUTER : PROJECT VUILVIESLAND 

  L5/L6 : TONEEL ‘BABA’ (WAREGEM) 

  GEDICHTENDAG 

29/01/2016 :  GROOTOUDERFEEST 

  START PANNENKOEKENACTIE 

02/02/2016 : L5 : MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 

  L5 : OUDERCONTACT 

04/02/2016 : MOVE TEGEN PESTEN 

  OUDERCONTACT L1-L2-L3-L4-L6 

05/02/2016 :  14u. : CARNAVALSTOET 

08—>14/02/2016 : KROKUSVAKANTIE 

15/02/2016 :  DIKKETRUIENDAG 

16/02/2016 : 20:00 : L5-L6 : INFO-AVOND SECUNDAIR 

ONDERWIJS—Erasmus Deinze/De Pinte 

19/02/2016 :  EINDE PANNENKOEKENVERKOOP 

22/02/2016 :  L6 : DOE-DAG ERASMUS DEINZE 

  L5 : WORKSHOP MEDIAWIJSHEID 

23/02/2016 :  K3 : OUDERCONTACT 

 

15/01/2016 
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Jaargang 13 nr. 6—blz. 4 

Telefoon: 09-385 44 52   

E-mail: bs.nazareth@g-o.be 
Bezoek ook de schoolkalender op de schoolwebsite. 

Ga naar www.schoolvanmorgennazareth.be —> activiteiten 

CARNAVALSTOET :  
5 FEBRUARI 

Krokusvakantie is een leuke tijd.  We mogen al 
denken aan beter weer en leuke activiteiten bui-
ten.  Doordat de krokusvakantie dit schooljaar 
behoorlijk vroeg valt, kan het nog wel even duren 
alvorens we met korte mouwtjes naar school 
kunnen.   
 
We willen echter plezier maken en daarvoor 
stappen we opnieuw met de School van Morgen 
stoetsgewijs door de gemeente in carnavalsuit-
rusting.  Kinderen mogen verkleedkledij mee-
brengen.  Maar ook ouders, grootouders en 
sympathisanten zijn van harte welkom om mee 
te stappen in deze stoet.  Trek je zotskap aan, 
grabbel eens in de verkleedkoffer en trek nu dat 
kleedje aan dat je verkeerdelijk in de solden 
kocht en stap mee ! 
 
We starten op de kleuterspeelplaats rond 14u-
14u15 en trekken langs de Stropstraat, 
Drapstraat, Dorp, ’s Gravenstraat, Langemunt, ’s 
Gravenstraat, Zwanestraat in stoet.  Je doet toch 
ook mee ? ▄ 
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Beste ouders, 
 

De kerstvakantie begon dit jaar vroeg.  Ondertussen 
zijn we in het nieuwe jaar beland.  Ik wil u dan ook 
een bijzonder 2016 toewensen.  Een jaar vol met toffe 
mensen, aangename ervaringen, op tijd wat drukte, 
op tijd wat rust.  Gewoon een jaar volledig naar je zin! 
 
Het jaar is zachtjes gestart, maar straks staan heel wat 
activiteiten en evenementen op het programma.  Van-
daar deze “Nieuwsbrief-tussendoor”. 
 
De winter heeft ons tot hiertoe wat gespaard, maar 
straks dreigt het toch danig koud te worden.  Een 
mooi moment om gezellig binnen te genieten van el-
kaars aanwezigheid, zowel op school als thuis. 
 
Danny Vercaigne 

directeur                   ▄ Op vrijdag 29 januari nodigen we grootouders uit 
voor een namiddagje op de school van hun kleinkin-
deren.  De activiteit start om 14 uur in de 
(vernieuwde) turnzaal, achteraan op het domein.  
De poort gaat open om 13u45.  Vroeger kan niet 
want dan spelen de kinderen nog op de speel-
plaats .  Na een welkomstwoordje en een uitleg 
over het programma van de dag kunnen de groot-
ouders naar de klas(sen) van hun kleinkind(eren).  
Daar worden ze verwelkomd met allerlei gezamen-
lijke activiteiten. De grootouders worden ook ver-
wacht in de refter voor een koffie met taart.  Zij kun-
nen zelf beslissen wanneer ze naar de klas of naar 
de refter gaan.  We vragen uitdrukkelijk om de 
grootouders alleen te laten komen.  Voor grootou-
ders én ouders hebben we helaas te weinig ruimte 
ter beschikking.  Alleen voor grootouders die écht 
hulp nodig hebben, kunnen we een uitzondering 
maken.                                                                    ▄ 

GROOTOUDERFEEST 



GEDICHTENDAG 

Op donderdag 28 januari gaat de jaarlijkse gedichtendag door.  Op 
de School van Morgen is het traditie dat we die dag samenkomen 
met zoveel mogelijk kinderen om te luisteren naar allerlei gedichten 
en verhaaltjes die de kinderen zelf naar voor brengen.  Kinderen zijn 
performers én publiek.  Thema dit jaar is “Jaren die druppelend ver-
smelten”. 
 
28 januari is dit jaar ook de dag waarop L5 en L6 naar Waregem 
gaan om een toneel bij te wonen.  Zij zullen dus niet aanwezig zijn 
op onze gedichtendag.        ▄ 
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MOVE TEGEN PESTEN 

Ondanks alle inspanningen stellen we toch nog steeds vast dat kin-
deren pesten of zich gepest voelen.   Vaak gebeurt het subtiel.  Wij 
proberen hier als leerkrachtenteam zicht op te krijgen, maar vaak zijn 
we aangewezen op de hulp van kinderen die het niet OK vinden wat 
ze zien gebeuren en dat komen melden.  Dit wordt door de pester 
vaak aanzien als “verklikken”.  Wij zien het eerder als een moedige 
daad van iemand die vindt dat wat ze zien echt niet hoort.   
Dit jaar is er opnieuw de “move tegen pesten” , een lied en  dans, ge-
organiseerd door Ketnet.  Hiermee willen we samen met de kinderen 
duidelijk maken dat we niet gediend zijn met pesterijen.  We willen 
luidkeels onze afkeer uiten door te “brullen”  Zo wordt je een echte 
BRULLIE.  De dans en het lied worden in de klas aangeleerd en op 4 
februari komen we samen om de move tegen pesten uit te voeren. ▄ 
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Op 15 februari is het opnieuw 
“dikketruiendag”.  Op die dag willen we 
extra aandacht hebben voor duurzaam-
heid. 
Als u een dikke trui of thermische on-
derkleding draagt, kunt u de thermo-
staat lager zetten. Eén graad minder 
betekent gemiddeld 7% minder stook-
kosten en broeikasgassen. Ook door 
lichten te doven bij het verlaten van 
een ruimte, toestellen uit te schakelen 
na gebruik, de verwarming correct af te 
stellen, ... kunt u energie besparen en 
de CO2-uitstoot verminderen.    
Juf Eveline van de tweede kleuterklas 
wil met hulp van ouders, grootouders, 
sympathisanten en kinderen deze actie 
symbolisch kracht bij zetten door een 
superlange sjaal te breien.  Daar wordt 
hard aan gewerkt.  Wie nog wil mee-
helpen om een zo lang mogelijk stuk te 
van 20-25 cm breed te breien kan zich 
nog steeds melden bij de juf.  Bij haar 
kan je ook wol krijgen.                ▄ 

DIKKETRUIENDAG 
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Voor de kerstvakantie werkten de leerlingen godsdienst en zeden-
leer van L5 en L6 samen aan het project  ‘Wereldgodsdiensten, wel 
of niet geloven ?’.  Dit in het kader van de verplichte samenwerking 
‘Inter Levensbeschouwelijke Competenties’.  
Tijdens de laatste les mochten wij gastspreker Willem Lutjeharms 

verwelkomen. Hij kwam ons een boeiende uitleg geven over het 

ontstaan en over de betekenis van het  BOEDHISME.  

Bedankt Willem. 

quiz 

Het is nog een hele poos tot 19 maart, maar je kan maar beter op 
tijd beginnen oefenen… 
Op zaterdag 19 maart organiseren we onze 3e Algemene Quiz.  Na 
de eerste schuchtere start in 2014, konden we vorig jaar rekenen 
op heel wat meer geïnteresseerden.  We hopen dat deze trend 
zich doorzet en dat we straks een volle refter quizzers mogen ont-
moeten.   
Dit is geen “specialistenquiz”.  Je moet een beetje van actualiteit 
kennen, wat parate kennis kunnen tevoorschijn toveren en klaar 
zijn voor een plezante avond.   
Een quizploeg bestaat uit 4 personen.  Deelname = € 4/persoon.  
Je kiest (bij voorkeur) een leuke naam voor je ploegje en zet je 
schrap voor een avondje weetjes…  Stel zelf een ploegje samen : 
iedereen is welkom.  Neem dus gerust familieleden, buren, colle-
ga’s, sportvrienden,… mee en meld je bij de directie of bij Fran, 
voorzitter van de ouderraad.                                                               ▄  

SAMENWERKING LEVENSBESCHOUWINGEN 


