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De school lijkt op die  

manier bij momenten op een bijenkorf.   

Iedereen is druk in de weer en van op afstand ziet het er 

misschien een beetje chao�sch uit, maar wanneer je beter 

toekijkt, dan merk je dat alles zijn doel hee�. 

 

Het gaat hard nu.  En eigenlijk moeten we dringend begin-

nen remmen om het schooljaar een zachte landing te be-

zorgen.  Straks is er het afscheid van L6, terwijl er voor de 

lagere school en het tweede kleuterklasje nog volop ouder-

contacten zijn.  Er staat nog een pannenkoekenfes�jn op 

het programma van K1 en L6.  Zij waren de winnaars in de 

pannenkoekenverkoop.  L1-L2 en L3 trekken nog naar de 

binnenspeeltuin, L1 gaat nog een laatste keer zwemmen 

(dankjewel  (groot-)ouders die dit mogelijk maken) en tus-

sendoor wordt er geoefend voor het sterrenfes�val van 

donderdagvoormiddag .  Oja, en de klassen worden gron-

dig opgekuist tegen de vakan�e. 

 

Het gaat hard nu.  En eigenlijk zien we dit graag.  Kinderen 

en leerkrachten die samen bezig zijn aan hun project : klaar 

zijn voor de vakan�e én het volgende klasje. 

 

Ik wens jullie, ouders en kinderen én personeelsleden van 

de School van Morgen , een fantas�sche zomervakan�e.  

Geniet van elkaars aanwezigheid.  We zien jullie graag te-

rug op 28 augustus voor de kennismakingsdag voor het 

nieuwe schooljaar.  En natuurlijk op 1 september ! 

                 Danny Vercaigne—directeur 

Beste ouders, 

 

Het gaat hard nu.  Tijdens de laatste dagen van het 

schooljaar heerst een bijzondere sfeer op school.  

Eigenlijk hebben de kinderen geleerd wat er te leren 

valt, hebben ze afgewerkt waaraan ze begonnen 

zijn, maar anderzijds willen ze samen nog zoveel 

doen alvorens de vakan�e echt begint.   

Het zorgt voor een bezige sfeer.  Een beetje losser 

dan anders misschien, maar toch steeds  

gedisciplineerd en rus�g en vooral aangenaam. 
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Rollebolle voor K2 en k3 

De kleuters van K2 en K3 konden verleden week nog eens hun hart-

je ophalen bij Rollebolle.  Dat is een organisa�e van SVS (S�ch�ng 

Vlaamse Schoolsport).  In een doorschuifsysteem doorlopen de kin-

deren verschillende uitdagende bewegingsmomenten.  Voor de kin-

deren een heerlijk moment, samen met de vriendjes.                        ▄ 
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NOG MEER SPORT 

N.a.v. het EK en de spor�eve momenten op school kregen de kleuters van K2 en K3 

de kans om een voetbalini�a�e mee te volgen o.l.v. een trainer van de jeugdploe-

gen van Nazareth.  De opvolging  bij de Rode Duivels is verzekerd !                         ▄ 

 

ADMINISTRATIEF VERLOF  

 

De School van Morgen is gesloten van vrijdag 7 juli  

tot en met maandag 15 augustus.   

 

27/06/2016 

We kozen ervoor om de foto’s van de 

kinderen en de klassen laat op het 

schooljaar te laten nemen.  Op die ma-

nier kunnen we ervoor zorgen dat de 

jongste kleuterklas met zijn volledige 

beze9ng op de foto kan.  In de loop van 

het schooljaar komen er immers telkens 

kindjes bij. 

We zagen dat de foto’s goed ontvangen 

werden bij de ouders en dat er heel wat 

verkocht en zelfs bijbesteld werden.  

Dat stemt ons tevreden, want de op-

brengst van deze foto’s komt uiteinde-

lijk te goede aan de kinderen.  

Jammer is wel dat enkele ouders het 

niet zo nauw nemen met de afgespro-

ken data om af te rekenen of bij te be-

stellen.  Hierdoor vertraagt de hele be-

stelling, want die moet in één keer 

doorgegeven worden.  Zo kan de bestel-

ling van de mensen die zich wel houden 

aan de afspraken niet �jdig doorgege-

ven worden en wachten we nu met gro-

te spanning op de levering.  Men hee� 

ten stelligste beloofd dat deze zal ge-

schieden voor het einde van het school-

jaar.                                                 ▄ 

FOTO’S 



Elk jaar in juni kijken we 

reikhalzend uit naar de ko-

mende vakan�e.  Tegelij-

ker�jd kijken we met ge-

mengde gevoelens naar de 

klas van L6.  Enerzijds blij 

en een beetje fier dat de 

leerlingen van L6 het ge-

haald hebben, anderzijds 

toch wel een beetje be-

droefd dat we deze fijne 

jongens en meisjes, die de 

School van Morgen zoveel 

jaren gekleurd hebben, nu 

moeten laten gaan.   

DEZE STERREN VERLATEN ONS  
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1. Arellien ABOUT 

2. Zoë BEEL 

3. Rowan de kneef 

4. Liam DERORE 

5. Kira DIERICKX 

6. MaChis DRUANT 

7. Lieke ELIAS 

8. Guillaume FOULON 

9. Sebas�an PRESTAGE 

10. Fitz REGELBRUGGE 

11. Elco THIENPONT 

12. Indira VAN DE PLAS 

13. Yljana VANDERSTRAETEN 

14. S�en VAN OOST 
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Donderdag 23 juni was voor alle kin-

deren van de School van Morgen een 

sportdag.   

 

De kleuters bleven op school en 

sporCen op de speelplaats en op het 

speelpleintje.  Klap op de vuurpijl voor 

de kleuters was het springkasteel. 

 

De kinderen van L1, L2 en L3 kregen 

een sportdag, samen met de andere 

basisscholen van Nazareth, georgani-

seerd door de gemeentelijke sport-

dienst.  Ze konden proeven van ver-

schillende sporten.  Ook minder beken-

de sporten kwamen aan bod en konden 

de kinderen uitermate boeien. 

 

Voor de leerlingen van L4, L5 en L6 

werd een sportdag georganiseerd op 

school.  Hiervoor kwam een ingehuurde 

organisa�e langs met allerlei boeiende 

ac�viteiten.  Ook zij beleefden een bij-

zonder boeiende dag. 
30 juni : de laatste dag 

DIKKETRUIENDAGSJAAL 

Dikketruiendagsjaal…   Een mooi woord voor scrabble.   

Herinnert u zich nog de 180 meter lange sjaal die gebreid werd 

door ouders, grootouders, kinderen, juffen,…  ter gelegenheid van 

dikketruiendag in februari ?  Deze sjaal hing het hele schooljaar in 

de klas van juf Eveline, die het ini�a�ef genomen had voor deze 

ac�e.  Omdat die zo lang was moest een deel ook in de kleuter-

speelzaal opgehangen worden.   

Ondertussen werd deze meterslange sjaal opgedeeld in kleinere 

sjaals.  Deze zullen op de laatste dag 

van het schooljaar uitgedeeld wor-

den aan de kinderen.   

We hopen dat de kinderen deze sjaal 

niet onmiddellijk nodig zullen heb-

ben �jdens de zomervakan�e, maar 

die kan alvast bewaard worden voor 

de komende winter. 

We houden eraan om iedereen die 

hieraan meewerkte te bedanken !  ▄ 
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Het schooljaar 2015-16 eindigt op donderdag 

30 juni.   

De kinderen worden in de voormiddag op 

school verwacht.  Vanaf 10 uur is er het 

STERRENFESTIVAL waarop kinderen en ou-

ders een act opvoeren.  Ouders en grootou-

ders zijn hierop uitgenodigd ! 

De school zal eindigen om 12u.05.  Er is GEEN 

OPVANG voorzien.  De leerkrachten hebben 

in de namiddag nog een evalua�evergade-

ring. 

SPORTDAG OP 23 juni 



Jaargang 13 nr. 11—blz. 5 

TIJDENS DE VAKANTIE... 

Sportdag S.V.M. 

 

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar hebben op 23 juni 

2016 de leukste sportdag ooit gehad.  Welke sporten werden er 

gespeeld ? 

 

• Ten eerste hebben we levende Stratego gespeeld. 

• Daarna hebben we gelazershoot.  Dat vonden we heel 

leuk.  Maar het was aan het regenen.  Dat was irritant. 

• We hebben ook met buizen een balletje  verplaatst. 

• Daarna hebben we treNal gespeeld (binnen). 

• En we hebben ook geblinddoekt balletjes gezocht. 

• Tijdens de storm hebben we onder het afdak een spel ge-

speeld waarbij iemand aan een mat trok terwijl de ande-

ren sprongen.   

• En toen het zonnetje scheen hebben we op elkaar met een  

pijl en boog mogen schieten (met beschermmasker). 

• Op het einde mochten we op een rodeos�er ziCen.  Dat 

was niet makkelijk.  Dat was een soort springkasteel. 

Wij vonden pijl– en boogschieten het leukst.  Het was een hele 

leuke dag.  ;-) 

 

Bedankt aan de school voor de organisa�e. 

 

- geschreven door Fitz en Sebas�an (L6) - 

1 OP DE 4 KLEUTERS MET TABLET 

NAAR BED 

 

Een kwart van de kleuters ge-

bruikt een tablet of smartphone 

voor het slapengaan.  Bij lagere-

schoolkinderen is dat zelfs een 

op de drie.  Dat blijkt uit een en-

quête van CM bij 2.300 leden.  

“En laat die tablet of computer 

er net voor zorgen dat kindern 

minder snel moe worden”, zegt 

Griet Rummens.   

 

“Kinderen zijn ac�ef bezig op de-

ze media.  En door het blauwe 

schermlicht van een tablet, lap-

SLAAPRITUEEL  

                    Donderdag 30 juni is de laatste        

               schooldag.   De school stopt om 

12u.05 ‘s middags.  Er is busvervoer, maar 

geen opvang.   

 

In de voormiddag is er sterrenfes�val .  

We zijn benieuwd naar de verschillende 

acts die kinderen—en ouders—naar voor 

zullen brengen. 

 

In de namiddag hebben de juffen nog een 

vergadering. 

 

De school blij� nog open tot en met don-

derdag 7 juli en zal opnieuw open zijn van-

af dinsdag 16 augustus.  Tijdens deze peri-

odes is de school open van 9 tot 12 en van 

13u.30 tot 16 uur.  Op woensdag en vrij-

dag enkel in de voormiddag.   

 

Op zondag 28 augustus verwelkomen we 

alle kinderen en ouders op de kennisma-

kingsdag met het nieuwe schooljaar.  Dit 

jaar gaan we niet fietsen, maar organise-

ren we een tof moment op school.  De 

klassen zijn toegankelijk, de juffen zijn 

aanwezig en we zorgen voor randanima-

�e.  Dit is ook een geschikt moment voor 

mensen die de school niet kennen om 

eens langs te komen.  Van 10 tot 13 uur ! 

top, computer of of smartphone 

maken ze minder snel het hor-

moon melatonine aan dat hen 

moe maakt.  Inslapen wordt dus 

moeilijker”, legt Griet Rummens 

uit.  “Vooral ouders met kinderen 

tussen 1 en 3 merken dat.  Zij 

moeten vaker opnieuw naar de 

kamer omdat inslapen niet goed 

lukt.   Het slaapritueel wordt dus 

beter anders ingevuld.”   

 

SLAAPRITUEEL HEILIG 

Tandenpoetsen, pyjama aandoen, 

naar het toilet gaan, een nacht-

zoen geven.  97 procent van de 

ouders let een kind tussen 1 en 3 

jaar oud hee� een vast slaapritueel.  “Maar een 

bed�jdverhaaltje maakt bij velen jammer genoeg 

geen deel uit van het ritueel, voorlezen voor het 

slapengaan zorgt nochtans voor een in�em en rust-

gevend moment.  Een 

ideale afsluiter van de 

dag dus, ook voor oude-

re kinderen.” 

 

* Op www.cm.be/slaapwel 

vind je informa�e en hulp-

middelen die het slapen-

gaan makkelijker maken.  

Zo is er een sl(aap)wel-spel om de dag mee  af te sluiten, 

structuurkaartjes om het slaapritueel te visualiiseren en 

vingerpopjes.   
                                                                      (bron : Streekkrant) 

 



Zwemmen met kleren aan 

factuur 

De vrije dagen voor het volgende 

schooljaar zijn gekend.  Alleen nog twee 

halve dagen (of één volle dag) pedago-

gische studiedag is nog niet ingevuld.  

We brengen u op de hoogte van zodra 

dit bekend is. 

 

28/09/2016 : pedagogische studiedag 

03/10/2016 : vrije dag 

29/10 —> 06/11/2016 : herfstvakan�e 

11/11/2016 : vrije dag (wapens�lstand) 

24/12 /16 —> 08/01/17 : kerstvakan�e 

25/02 —> 05/02/17 : krokusvakan�e 

01/04 —> 17/04/17 : paasvakan�e 

01/05/2017 : vrij : feest vd arbeid 

25/05—26/05 /2017 : vrij (Hemelvaart) 

05/06—06/06/2017  : vrij (Pinksteren) 

01/07 —> 31/08/2017 : zomervakan�e                                            

                                                                   ▄ 

VRIJE DAGEN IN 2016-17 CAMPING 

Op zaterdag 25 juni veranderde de School van Morgen in een heu-

se camping.  Tenten, tentjes, caravans, mobilhomes,… beze*en de  

grasvelden.  ‘s Avonds werd er worst op de barbecue gelegd en 

nadien konden de aanwezigen genieten van een gezellig moment 

rond het kampvuur.  Eventjes was er een hevige regenbui, maar 

daarna klaarde het opnieuw op en konden de kinderen ravo*en op 

het schooldomein terwijl de ouders genoten van een drankje en 

een babbel.  De ideale manier om naadloos van het schooljaar de 

vakan�e in te glijden… 
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Met de klas gaan zwemmen is leuk.  Maar het is ook de bedoeling 

dat kinderen leren hoe ze zich veilig kunnen voelen in het water.  

Daarvoor dient watergewenning en leren we de kinderen ook zwem-

men.  De kinderen hebben daarvoor een  zwempak of zwembroek.  

           Alleen is het zo dat je 

           die niet al�jd aan hebt 

           wanneer je  per ongeluk 

           in het water terecht  

                 komt.  Het is dan ook 

           goed dat kinderen leren 

           hoe het voelt om met je 

           gewone kleren in het 

           water te komen.  Dat 

           deden ze onlangs met 

           met L1 in de Ceder.      ▄ 

De factuur voor juni werd reeds meege-

geven.  De kinderen die in de opvang blij-

ven krijgen nog een factuur met het ver-

schuldigde bedrag van de laatste week. 

 

Op de factuur werd ook € 5 in rekening 

gebracht voor de kosten voor de commu-

nica�e tussen school en ouders 

(nieuwsbrieven, oranje blaadjes,…) 



IN DE MOESTUIN VAN DE School vAN MORGEN 

GARAGEVERKOOP 
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De kinderen zijn, onder leiding van juf Valerie van het eerste leer-

jaar, alweer een poosje bezig in de moestuin.  Ondanks het minder 

goede weer zijn ze er toch in geslaagd om een mooie opbrengst te 

kweken.   

Er werden reeds verschillende dingen geoogst, … en geproefd.  Er 

waren erwtjes, frambozen, stekelbessen en aalbessen.  Dankzij een 

milde schenker konden we een kloeke zitbank met tafel bij de tuin 

plaatsen, zodat er beter kan gewerkt worden.                                  ▄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste deelname aan de garagever-

koop in Nazareth kan als een succes be-

schouwd worden.  De parking was mooi 

gevuld met kraampjes en dat liep door tot 

aan het brugje.  We kregen veel volk over 

de vloer en bij de meeste mensen was de 

verkoop een meevaller.  Het mooie weer 

zorgde voor een aangename sfeer.  De 

stortbui kwam net laat genoeg zodat ieder-

een netjes op �jd had opgeruimd.   

28 september 2017 
pedagogische 
studiedag 

VERLOREN VOORWERPEN 

Zoals elk jaar stellen we vast dat er op school heel wat 

mooie kledij van kinderen achter blijE.  Die wordt verzameld 

en veel spullen komen bij de eigenaar terug, maar evengoed  

blijven vele kledingstukken voor-

goed op school.  De achtergeble-

ven kledij kan bekeken worden 

en wie spullen herkent kan die 

meenemen. 

Wij pleiten nogmaals om de kle-

dij van de kinderen te naamteke-

nen.  Een werkje voor �jdens de 

vakan�e ? 

SAVE THE DATE ! 

28 

aug. 

Op zondag 28 augustus willen we 

de brug slaan tussen de vakan�e en 

het nieuwe schooljaar. 

We voorzien een openklasmoment 

en randanima�e tussen 10 uur en 

13 uur.  Kom kennismaken met de 

nieuwe klas en de nieuwe juf.  Ont-

moet er de vriendjes en vertel je 

vakan�ebelevenissen.  Houd alvast 

deze datum vrij.  Meer info volgt ! 
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BELANGRIJKE DATA 

 

28/06/2016 : L6 : AFSCHEID L6 + RECEPTIE 

30/06/2016 : 10:00 : STERRENFESTIVAL (OUDERS ZIJN WELKOM) 

12:30 : EINDE VAN HET SCHOOLJAAR 

28/08/2016 : 10:00-13:00—STARTDAG SCHOOLJAAR 2016-17 

01/09/2016 : 1e SCHOOLDAG.  OUDERS ZIJN WELKOM OM 15u.15 

16/09/2016 : STRAPDAG 

28/09/2016 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

02/10/2016 : SPELLENNAMIDDAG ism SPEELVOGEL EN GEZINS  

                      BOND EKE+ GEZINSBOND NAZARETH 

03/10/2016 : VRIJE DAG 

09/10/2016 : SCHOLENCROSS 

14/09/2016 : INFOMOMENT VOOR NIEUWE OUDERS 

22/10/2016 : EETFESTIJN 

 

 

27/06/2016 
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Telefoon: 09-385 44 52   

E-mail: bs.nazareth@g-o.be 
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