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Beste ouders, 

 

 
Niet te geloven : wij zijn straks aan de laatste maand van dit 
schooljaar begonnen !  Wanneer we even achterom kijken, 
stellen we vast dat er in de voorbije maanden zo veel ge-
beurd is.  Wanneer ik foto’s bekijk van september en die 
naast foto’s van nu leg, stel ik vast dat de kinderen stuk 
voor stuk flink gegroeid zijn   (...en de juffen wat ouder ge-
worden zijn…?) 
We kunnen terugkijken op een rist leuke ervaringen.  We 
hebben net een fijn schoolfeest achter de rug, we mochten 
nieuwe vriendjes verwelkomen, op het schooldomein wer-
den heel wat werken uitgevoerd (waarvan verschillende nog 
in fase van uitvoering verkeren…)  Af en toe liep het ook 
eens wat minder.  We moesten Valerie reeds een hele poos 
missen in de keuken en op de bus.  Haar vervanging liep 
niet altijd van een leien dakje.  Juf Eveline van de tweede 
kleuterklas is er ook even niet.  Soms valt het niet mee. 
Toch kunnen we met tevredenheid beginnen aan deze laat-
ste maand.  Een maand waarin nog van alles gepland staat.  
Er zijn nog sportactiviteiten, er zijn nog toetsen in de lagere 
school.  Straks worden de ouders verwacht voor een ouder-
contact.  We willen u graag vertellen hoe flink uw zoon of 
dochter is geweest.   
Straks moeten we ook afscheid nemen van de leerlingen 
van het zesde leerjaar.  Dat geeft elk jaar weer een dubbel 
gevoel.  We beseffen wel dat we hen moeten laten gaan, 
maar tegelijkertijd nemen we niet graag afscheid van die 
kinderen die zoveel jaren kleur gegeven hebben aan onze 
school.  We zien ze dan ook enerzijds met trots vertrekken 
en anderzijds wilden we ze graag nog even in ons midden 
houden.   
               Danny Vercaigne, directeur                   



FACEBOOK 

Heel wat van de ouders van 

onze school hebben een pro-

fiel op Facebook.  Hiermee 

houden ze contact met elkaar 

en wordt van gedachten ge-

wisseld over het gezin, de 

school, de omgeving,…  Vaak is de school, als gemeenschappelijk 

onderwerp, onderwerp van gesprek.  Om de boodschap aantrek-

kelijk te maken en kracht bij te ze!en worden enthousiast foto’s 

van de school en de kinderen gepost.   

Toch moeten we hierbij een waarschuwende vinger opsteken : 

niet alle ouders vinden het fijn om foto’s van hun kinderen op 

Facebook te zien belanden.  We weten immers allemaal dat foto’s 

op FB een eigen leven kunnen gaan leiden en zo weet je nooit ze-

ker wie een bepaalde foto allemaal te zien krijgt.  Een grappig be-

doelde foto kan soms na jaren een gênante bedoening worden 

voor de betrokkene.  

Daarom  willen we er op aandringen dat ouders geen foto’s met 

herkenbare kinderen, andere dan hun eigen kinderen, op face-

book posten.  Als school vragen wij bij het begin van het school-

jaar wie bezwaar hee, om foto’s van hun kinderen terug te vin-

den in de klasblogs, in de Nieuwsbrief en in publica.es van de 

school.  Zo goed als niemand hee, hier bezwaar tegen omdat deze 

publica.es intern blijven.  Het is niet netjes wanneer we vaststel-

len dat foto’s van onze blogs op Facebook terechtkomen.  Niet 

doen dus !   
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KLEUTERKLASSEN 

Ouders die de kleuters naar school 

brengen, hebben het al gemerkt.  Juf 

Eveline is er even niet.  Er staat bijge-

volg telkens een andere juf op de 

speelplaats om de kinderen te ont-

vangen.  Ook in de klas zorgen we 

voor ververvanging.  In deze  jd van 

het schooljaar is het bijzonder moei-

lijk om een kleuterjuf te vinden die 

vervanging kan doen.  We zien dus 

regelma g verschillende mensen 

voorbij komen in de klas.  Vanaf  31 

mei is ook juf Lyn er even niet.  We 

vragen dus enig begrip wanneer het 

eventjes niet loopt als gewoonlijk. 

27/05/2016 

Elke school kan per schooljaar twee 

vrije dagen vrij kiezen.  Deze vallen 

naast de voor alle scholen geldende 

vakan edagen en –periodes. 

Deze dagen worden binnen het team 

besproken en vastgelegd.  Er wordt 

rekening gehouden met de schoolka-

lender, tradi es, maar ook met de 

andere scholen in Nazareth-Eke. 

 

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn 

dit vrije dagen : 

 

• maandag 3 oktober 2016 

• Dinsdag 6 juni 2017 

 

Daarnaast hee
 de school de mogelijk-

heid om drie halve dagen pedagogische 

studiedag in te richten.  Hiervan liggen 

de concrete data nog niet vast.  Er wordt 

o.a. nog onderhandeld met externen die 

hieraan zouden meewerken.  We houden 

u op de hoogte.                                        ▄ 

VRIJE DAGEN 2016-17 

MARC TIJSMANS 

De leerlingen van de derde graad hadden nog een 

ontmoe ng met Marc Tijsmans te goed.  De ge-

plande voorstelling ging niet door omwille van het 

dreigingsniveau 4 dat er net na de aanslagen in 

Brussel  voor zorgde dat scholen zich niet mochten 

verplaatsen.  

De gemeente/bibliotheek probeerde een nieuwe 

afspraak te maken, wat aanvankelijk ook leek te 

lukken.  Wij kregen nu echter bericht dat dit toch 

niet kan doorgaan en doorgeschoven wordt naar 

het volgende schooljaar.  Bijzonder jammer voor 

L6, dat er dan niet meer bij zal zijn. 



Op zaterdag 30/05/2016 vierden de 

leerlingen van zedenleer hun Lente-

feest (L1) en hun Feest van de Vrijzinni-

ge Jeugd (L6). 

Tijdens deze dag ‘voor’ en ‘door’ de 

leerlingen werden er workshops ge-

volgd, werd er gedanst , werden ge-

dichten voorgelezen over vrede, 

vriendschap, de natuur en hoop. Daar-

na werd de fakkel door de leerlingen 

van het zesde leerjaar  symbolisch 

doorgegeven aan de leerlingen van het 

eerste leerjaar.  

FEEST BIJ RKG EN NCZ 
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OVSG-TOETSEN 

Van 20 t/m 22 juni krijgen de leer-

lingen van het zesde leerjaar eind-

toetsen voorgeschoteld.  Dit zijn 

OVSG-toetsen.  Deze werden ont-

wikkeld door het gemeentelijk on-

derwijs en peilen naar het niveau 

dat de leerlingen behalen op het 

einde van hun laatste schooljaar in 

de lagere school.  Er zijn toetsen 

voor Taal, Wiskunde, Frans, Muzi-

sche Vorming, Techniek, W.O.,…   

Als school vinden we het belangrijk 

om deze toetsen aan te bieden 

omdat ze ons de gelegenheid bie-

den om het niveau van onze school 

in vraag te stellen.   

Naast de punten die de leerlingen 

krijgen, ontvangen we ook een 

vergelijkende evalua e met ande-

re scholen.  

De voorbije jaren konden we 

steeds vaststellen dat onze kin-

deren het goed doen op deze toet-

sen.                                                   ▄ 

Onze kinderen van het 

1ste leerjaar deden dit 

schooljaar op 5 mei hun 

Eerste Communie. Het 

thema dit jaar was ster-

ren en talenten, wat 

perfect aansloot bij ons 

schoolthema.  

Gefeliciteerd aan allen! 

 

 

 

 

Ook de kinderen van het 

6de leerjaar kunnen we 

in de bloemetjes ze@en! 

Zij deden hun Plech ge 

Communie op 5 en 8 

mei. Voor hen ook een 

dikke proficiat! 



TIME IN 

In een vorig nummer van deze Nieuwsbrief publiceerden we de visietekst van onze 

school, gebaseerd op Time In.  Dit is het vervolg hierop.  In deze tekst willen we 

onze doelstellingen formuleren over hoe we met kinderen willen omgaan op de 

School van Morgen.  U zal merken dat deze tekst geschreven is vanuit het stand-

punt van het leerkrachtenteam.  Toch willen we u die niet onthouden.  Het gee
 

een beeld over hoe wij denken over de aanpak van gedrag bij kinderen. 

 

Om de open schoolcultuur van betrokkenheid en respect kansen te geven willen 

we een evenwicht vinden tussen strikt handelen (de regels) en emancipatorisch  

en ontwikkelingsgericht handelen (wederzijds verantwoordelijkheid en respect). 

We willen verder kijken dan het gedrag en blijven zoeken naar oplossingen wan-

neer onze aanpak niet onmiddellijk resulteert in posi ef gedrag. Dit betekent 

o.m. dat we niet alleen willen differen ëren wanneer we het over cogni eve ma-

terie hebben, maar evenzeer bij de aanpak van sociaal-emo onele ontwikkeling 

bij kinderen. Dat we kinderen en ouders daarbij niet afschrijven bij mislukkingen 

moet terug te vinden zijn in onze manier van straffen en belonen, waarbij we 

afspraken in kleuter en lager in essen e op één lijn willen krijgen.  Een minder 

autoritaire aanpak van de leerkrachten is hiervoor nodig. Methodieken die hierbij 

gehanteerd worden zijn o.m. toepassen van het CHC-model (M.I.), de herstelge-

richte benadering van pestgedrag (no blame), het verder uitwerken van de  me-

out procedure en het hanteren van conflictstrategieën als LSCI en Rots & Water. 

Consequent handelen binnen het kader van deze methodieken en het opvolgen 

van gemaakte afspraken is essen eel. 

Het gebruik van Smartschool om de genomen stappen te archiveren als basis 

voor verdere ac e en als link met het CLB dient vereenvoudigd te worden.   

We beseffen dat het een opgave wordt om een evenwicht te vinden tussen de 

aanpak van het individu en de aanpak van de groep, maar we geloven in de 

kracht van kinderen om hiermee op een posi eve manier om te gaan. Dit is trou-

wens ook een belangrijk punt in de rela e met ouders, waarbij pro-ac ef en pre-

ven ef goede afspraken moeten gemaakt worden. Duidelijkheid naar ouders is 

hier een cruciaal punt. Ondersteuning van ouders kan hier wenselijk zijn. Er die-
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nen mogelijkheden gezocht te worden 

om moeilijk bereikbare ouders te betrek-

ken, net als er een evenwicht dient ge-

vonden te worden tussen afstand en 

nabijheid van ouders. Het betrekken van 

andere ouders kan hier een opportuni-

teit zijn. 

Om dit te realiseren is het van belang dat 

het team sterk staat: zij moeten zoveel 

mogelijk op één lijn staan qua visie en 

doelstellingen. Dit kan enkel gerealiseerd 

worden door een open discussiecultuur 

waarbij innova e binnen het team aan-

moedigen. Samenwerking en communi-

ca e dient verder uitgediept te worden 

zodat direc e en leerkrachten op één lijn 

staan in hun visie.   

Voor competen e die we niet zelf in huis 

hebben of waar teamleden verder willen 

in groeien is het nodig om de ondersteu-

ningsbehoeMen op te lijsten. Dit kan ook 

voor het hele team gelden.  Om dit te 

realiseren kan de samenwerking met 

andere scholen – al dan niet binnen de 

scholengroep – mogelijkheden schep-

pen.  

Wanneer we erin slagen om deze visie 

gestalte te geven kan dit een middel zijn 

om de school op de kaart te ze@en in de 

gemeente.  We merken nu al dat dit 

effect sorteert wanneer we uitstappen 

doen of wanneer we ons als partner op-

stellen bij het uitwerken van projecten 

op de gemeente.   

GARAGEVERKOOP 

5  juni : De garageverkoop 

komt nu wel snel dichterbij.  

Nog niet ingeschreven ?  Snel 

doen ! 

We hopen op mooi weer zodat we de buitenruimtes 

van het schooldomein kunnen gebruiken.   

We wensen iedereen een vlo@e verkoop. 

 

We voorzien een drankstandje voor de bezoekers en 

de standhouders.   

Op de laatste schooldag van het schooljaar 

2015-2016 is er school tot 12u05.  In de 

namiddag hebben de leerkrachten een 

evalua e- en voorbereidende vergadering.   

 

Er is GEEN OPVANG voorzien. 

30	JUNI	2016	



L1 en l2 op gwp (plattelandsklas) 

De leerlingen van L1 en L2 vertrokken op woensdag 18 mei met de 

trein naar Loppem.  Daar werden ze opgewacht door boer Willy die 

hen meenam met de huiOar naar boerderij ’Pierlapont’.  De kinderen 

en de juffen verbleven er op de boerderij tot vrijdagnamiddag.  Ze 

werden daar opgehaald door de ouders.   

Het was een leuke kennismaking met een echte boerderij, waar die-

ren verzorgd worden en gezaaid en gekweekt wordt.  De kinderen 

logeerden in de mooie accommoda e van ’hof ter Pierplapont’ en 

genoten van het samenzijn met de klasgenootjes en de juffen in deze  

prach ge omgeving.  Tijdens de ac viteiten deden ze heel wat kennis 

en vaardigheden op.  Zo werden de paarden verzorgd en werd er een 

ritje op  gemaakt, werd er bijgeleerd over de bijen, werden de stallen 

onderhouden, gingen ze naar jonge plantjes kijken en nog veel meer.                                                                                   

             ▄  

We sluipen de vakan e s lletjes bin-

nen—een beetje te vroeg— jdens het 

kampeerweekend op het schooldo-

mein.  Al wie een avondje op een relax-

te manier op school wil doorbrengen 

wordt uitgenodigd om met tent, cam-

per of caravannetje naar school te ko-

men op zaterdag 25 juni.  We stellen de 

tenten op op het grote grasveld 

(toegang via de Kapellestraat).  We 

eten echte kampeerkost (broodje met 

worst op de BBQ) en genieten van de 

gezelligheid van een kampvuur.   

Kinderen dienen vergezeld te zijn van 

een ouder.  Meer info volgt. 

SvM-CAMPING 
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Door de spoorstaking van dinsdag 31 

mei zien we ons genoodzaakt om het 

vervoer naar de zeeklas voor L3 en L4 

met wagens uit te voeren. 

L3-L4	:	ZEEKLAS	



DAG VAN DE BUREN 

Op vrijdag 27 mei is er de dag van de buren.  Op zo’n momenten willen we de 

banden met onze leefomgeving aanhalen.  Vaak zien we dat mensen hun buren 

amper kennen, en dat vinden we jammer. 

Voor de School van Morgen is dit ook bijzonder.  We stellen nog te vaak vast dat 

mensen niet zo goed weten dat er in de Stropstraat een basisschool is.  Omge-

keerd weten we dikwijls niet wie in onze buurt woont.  Op de dag van de buren 

willen we onze goede bedoelingen met de buurt in de verf ze@en. En dat doen 

we door de buurt op te ruimen.   

Op vrijdag gaan we met de kinderen van het eerste, tweede, derde en vierde 

leerjaar, onder begeleiding van de juffen en enkele (groot-)ouders de buurt van 

de school netjes maken.  Ze krijgen hierbij de steun van de gemeente, die voor-

ziet in handschoenen, grijpers, vuilniszakken,…  Met deze ac e willen we onze 

waardering voor de buurt accentueren.  Het biedt ons ook een uitstekende kans 

om kinderen bewust  te maken van de problema ek rond zwerfvuil. 
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In 2005 (!) werd beslist dat de School van Morgen 

dringend (!) een nieuwbouw nodig had.  Een architect 

werd aangesteld en plannen werden opgemaakt.  

S laan kreeg het project “nieuwbouw” vorm en we 

dachten al snel dat we gauw in een nieuw gebouw 

zouden  gehuisvest worden.  De plannen waren im-

mers veelbelovend.  Maar door allerlei administra e-

ve haperingen kwam er maar geen schot in de zaak 

en bleef alles sluimeren.  Er werden steeds nieuwe 

data in het vooruitzicht gesteld over de aanvang van 

de werken.  Uiteindelijk durfden we bijna niet meer 

te zeggen aan de ouders dat het nieuwe gebouw er 

zou komen, maar we bleven hopen dat het allemaal 

DAN TOCH ? 

goed zou komen.   

Het werd allemaal een beetje concreter toen 

men anderhalf jaar geleden besliste om alvast 

een paar delen van de bestaande gebouwen te 

slopen zodat er voldoende ruimte zou vrijko-

men om de nieuwbouw te plaatsen.  Nu zou de 

nieuwbouw er snel komen, dachten we.  Niets 

was minder waar.  Toen men er achter kwam 

dat de nieuwbouw onmogelijk kon gebouwd 

worden met het budget dat in 2005 vastgelegd 

werd, sloop de wanhoop toch binnen de ran-

gen.   

Gelukkig besliste de regering rond die  jd dat 

de BTW op schoolgebouwen omlaag kon en 

korte  jd nadien werd de budgetverhoging 

goedgekeurd.   

Ondertussen waren alle administra eve akke-

fietjes van de baan en deze week kregen we 

dan ook het belangrijke bericht dat het aanbe-

stedingsdossier gepubliceerd werd.   

Eindelijk kunnen we na lange  jd toch hopen 

op een spoedige aanvang van de werken.  Een 

eerste fase (grondwerken) zou wellicht al kun-

nen uitgevoerd worden in de loop van augus-

tus.  We houden u graag verder op de hoogte 

van de plannen.                                                    ▄ 



L6 : FIETSEXAMEN 

De leerlingen van L6 doen volgende week dinsdag hun fietsexamen.  

Tijdens een fietsexamen moeten alle leerlingen een parcours afleg-

gen in de gemeente.  In dat parcours zi@en een aantal verkeerssitua-

 es die de leerlingen op een veilige manier moeten aWandelen.   

Langs het parcours staan waarnemers, die aan-

geven of de leerling de hindernis correct geno-

men heeM.  Er is ook begeleiding van de poli e 

om alles in goede banen te leiden. 

Vooraleer de kinderen de baan op mogen, wordt 

hun fiets nagekeken.  Dat gebeurde ook al bij het 

inoefenen van de fietstocht, zodat iedereen de 

kans zou hebben om de fiets in orde te brengen 

tegen het fietsexamen.  Fietsen die niet in orde 

worden bevonden zorgen ervoor dat de leerling 

niet mag deelnemen aan het fietsexamen.  Veiligheid gaat voor !    ▄  

Op donderdag 23 juni wordt er door de 

gemeente een sportdag georganiseerd 

voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 

3de leerjaar.  De kinderen komen in 

contact met verschillende sporten en 

kunnen zich meten met andere kin-

deren van hun leeMijd. 

Voor de leerlingen van het vierde, vijf-

de en zesde leerjaar voorzien we op 

diezelfde dag een sportdag op school.   

Wellicht zullen ook de kleuters op die 

dag hun spor eve beentje voorze@en.  

SPORTDAG 
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Op vrijdag 27 mei gaat de laatste Franse/Engelse les 

van dit schooljaar door.  De kinderen hebben 20 

lessen achter de rug.  We danken deze kinderen voor 

hun inzet en de juffen voor hun enthousiasme ! 

FRANSE/ENGELSE	LES	
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BELANGRIJKE DATA 

 

31/05 —> 03/06/2016 : L3-L4 : GWP (DE PANNE) 

31/05/2016 : L6 : FIETSEXAMEN 

06/06/2016 : K2 : MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 

14/06/2016 : K1-K2-K3 : OUDERCONTACT 

20 —> 25/06/2016 : L6 : OVSG-TOETS 

21/06/2016 : ROLLEBOLLE  

23/06/2016 : L1-L2-L3 : SPORTDAG i.s.m. GEMEENTE 

25/06/2016  : ROEFELDAG 

                        SvM-CAMPING  

27/06/2016 : L1-L2-L3-L5 : OUDERCONTACT 

28/06/2016 : L4-L6 : OUDERCONTACT 

                        L6 : AFSCHEID VAN L6 

30/06/2016 : STERRENFESTIVAL (< 12u.00) 

                        12u.05 : EINDE SCHOOLJAAR 

01/07—> 31/08/2016 : ZOMERVAKANTIE 

 

M
EN
U 
ju
ni
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01
6

27/05/2016 
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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 

 

 

Als afsluiter van het schooljaar én van het 

thema “sterren”, organiseren we op don-

derdag 30 juni in de voormiddag een  

Kinderen en volwassenen kunnen hun kun-

nen tonen aan de hele school.  Wie doet 

mee ?  Vooraf inschrijven bij de juf of de 

direc e.  We maken een spe@erend einde 

aan dit schooljaar ! 

DONDERDAG 30 JUNI : SCHOOL TOT 12U.05 

  

M A A N DA G 

  

D I N S D A G 

  

D O N D E R D A G 

  

V R I J D A G 

06/06  Aspergesoep 

  

Kalfsbroodje (1,10) 

Mosterdsaus (1,7,14) 

Worteltjes 

Aardappelen (14) 

07/06  Kervelsoep 

  

Kipfilet (7,10) 

Tomaten 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

09/06  Spinaziesoep 

  

SpagheZ (1) 

Bolognaisesaus (1,7,10) 

Worteltjes 

  

10/06  Tomatensoep 

  

Cordon bleu (1,7) 

Champignonsaus (1,7) 

Ananas 

Aardappelen (6,7,10,14) 

13/06  Bloemkoolsoep 

  

Slavink (3,9,10) 

Espagnolesaus (1,3,7) 

Appelmoes 

Aardappelen (14) 

14/06  Preisoep 

  

Vol au vent (1,7) 

Bechamelsaus 

Geraspte worteltjes + 

mayo. (3,10) 

Frietjes 

16/06  Tomatensoep 

  

Barbecueworst (1) 

Jagersaus (1,3,7) 

Erwtjes 

Aardappelen (14) 

17/06  Cressonsoep 

  

Viss cks (1,4,7) 

Tartaar (3,10) 

Broccoli 

Puree (6,7,10,14) 

20/06  Wortelsoep 

  

Kalkoenpavé (1,3,7,9,14) 

Vleessaus (1,3,7,9) 

Fruit 

Aardappelen (14) 

21/06  Bloemkoolsoep 

  

Balletjes (1) 

Provencaalse saus (1,7,10) 

Tomaten + mayo. (3,10) 

Frietjes 

 

Vanaf donderdag 23 juni  

GEEN WARME 

De kinderen kunnen  hun  

 

voorzien we   

MAALTIJDEN meer. 

picknick meebrengen 


