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Wist je dat?

Werkgroep fondsen jullie hulp nodig heeft! Voor een ontbijt
festijn in april zijn wij op zoek naar sponsors;

Zoete sponsors gezocht!

De werkgroepen organiseren op zondag 24 april 2022 een ontbijt festijn! Een festijn is feestelijk,
rijkelijk en appetijtelijk … maar kan het ook budgetvriendelijk?

Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Wij zoeken sponsors, véél sponsors!

Spreek vandaag nog jouw contacten aan! Wie ken jij die z’n bedrijf of activiteit wil promoten?
Nog tot en met vrijdag 25/02 hebben we de tijd om sponsors te ronselen, dus aan de slag!

Hoe meer sponsors, hoe rijker het ontbijt!

Er zijn 3 sponsorformules;

FORMULE SMALL: < €50
logo op de uitnodiging, poster en op social media

FORMULE MEDIUM: tussen €50 en €100
logo op uitnodiging, poster en op social media
logo geafficheerd tijdens het ontbijtmoment op digitaal scherm

FORMULE LARGE: vanaf €100
logo op uitnodiging, poster en op social media
logo geafficheerd tijdens het ontbijtmoment op digitaal scherm
inclusief ontbijt voor 2 personen

OF,

misschien heb je iets in natura te geef? Zolang het maar met een houdbaarheidsdatum is langer
dan 24/4.

http://www.freinetcontext.be


Je kan met vragen steeds afstemmen met Elise, Nathalie Buyse, Chiara, Lore Martens, Bart
Verlinde of Julie François

of een mailtje naar werkgroep.fondsen@freinetcontext.be

Vraagt jouw sponsor om informatie op mail? Dat kan!

We hebben een infoblad en sponsorovereenkomst opgemaakt die je kan gebruiken.

Bel 050/36.48.18 om verder af te spreken en het word je bezorgd via mail of kom dit gerust
ophalen.

Bij het binnenhalen van een sponsor, gelieve de overeenkomst te bezorgen in het nest.

Wist je dat?
We speciale/multifunctionele stoeltjes kochten om gemakkelijk buiten te kunnen werken?  We
hebben een kar met 40 zitstoelen en elke klas kan deze uitlenen.  Weer een stapje verder in ons
outdoor- buiten leren.

mailto:werkgroep.fondsen@freinetcontext.be


Wist je dat?

We met de school een heuse fuif - dansfeest organiseren? Op zaterdag 26 maart!
Dit wordt mogelijk gemaakt door Olivier, voorzitter van de schoolraad, samen met werkgroep
logistiek en communicatie.

Ouders van Context kunnen eerst inschrijven, daarna gaat de uitnodiging ook naar de buurt,
vrienden, familie en andere collega’s.  Vanaf 16 jaar is iedereen welkom!

Wil jij er ook bij zijn?  Schrijf je dan vlug in!

Dat kan door het overschrijven van 10 euro/pp op volgend rekeningnummer van Freinet Context:
BE13 0682 2333 4039

Bij de mededeling schrijf je: ‘Fuif - jouw naam - hoeveel deelnemers’.   Vb. ‘Fuif - Fien Wackenier - 4

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het inrichten van onze
speel- en leertuin!



1. Belangrijke data in februari en maart 2022

februari

● 18 februari: forum: indien buiten mogen de ouders weer aansluiten.
● 19 februari: opvang van ouders voor ouders: Cokido: zie uitnodiging in jullie postvakje.
● 24 februari: ouderoverleg #2
● 23 februari: pedagogische studiedag (vervanging van de pedagogische studiedag vrijdag

12/11/21 die toen niet doorging)

> link om in te schrijven voor de opvang op 23/02: https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9

● 28/02 - 06/03: krokusvakantie

maart

● 12 maart: klusjesdag op school  +  curieuzeneuzemoment voor nieuwe ouders en ouders
met kinderen geboortejaar 2020.

● week van 28 maart: individuele gesprekken

2. Verkeersveiligheidsbevraging

Nog een warme oproep om deze in te vullen, alstublieft. Hoe meer ingevulde enquêtes,
hoe duidelijker het beeld om verkeersonveilige situaties rond onze school aan te pakken

Hierbij bezorgen wij jullie de link naar de schoolroute en de knelpunten-bevraging voor ouders,
leerlingen, leerkrachten, ... In deze online enquête kunnen medewerkers, leerlingen en
(groot-)ouders hun route naar school beschrijven en de verkeersonveilige plaatsen meegeven (de
zogenaamde knelpunten).

Via dit onderzoek willen we de verkeersveiligheid op weg naar school beter begrijpen. Hoe meer
deelnemers, hoe beter onze kennis over de verkeersonveilige situaties!

Vanaf deze week is de enquête toegankelijk via de bijgevoegde link. De bevraging loopt tot en
met zondag 27 februari, dus tot de krokusvakantie.

Deze bevraging duurt maximum tussen de 5 à 10 minuten, a�ankelijk van jullie weg naar school ;-)

Graag een warme oproep om deze enquête in te vullen via onderstaande link:

https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge

https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9
https://app.maplix.io/nl/schoolvervoerplannenbrugge


3. Lezen is top!  Leesnieuws in jullie postvakjes.

Vorige week werd reeds meegedeeld dat er deze week  info rond de afname van het technisch
lezen in jullie postvakje zou zitten. Bij deze werd het blad verdeeld.

Wat is technisch lezen?

Technisch lezen is het koppelen van letters aan klanken. In de eerste plaats gaat het om het leren
en herkennen van letters. Dan komt het lezen van woorden en tenslotte van zinnen.

Kinderen leren eerst woorden van een lettergreep, daarna van meerdere lettergrepen. Kinderen
leren beter technisch lezen door veel te lezen, oefening baart kunst!

Bij technisch lezen hoort ook het goed voorlezen van een tekst, met de juist leestekens, het goede
tempo en op toon.

Er zullen ouders zijn die niets terugvinden. Geen paniek! Dit wil zeggen dat uw zoon/dochter het
eindniveau van technisch lezen reeds behaald heeft en dus niet meer opnieuw moest langskomen
om te lezen.

OF

Omdat uw zoon/dochter in L1 zit en de afname bij hen nog niet gebeurd is. Deze vindt plaats
nadat ze alle letters hebben geleerd. Dit bij de afname van einde schooljaar.

Mochten er onduidelijkheden zijn, aarzel niet om Chiara aan te spreken.

4. Enkele sfeerbeelden van voorbije periode





5. Ouders voor ouders

Hebben jullie een vraag, oproep of mededeling die je wil delen met andere ouders? Dat kan via
de rubriek ouders voor ouders, die we vanaf volgende week als puntje zullen noteren.
Wij delen het voor jullie :-)
Alle berichten kunnen gemaild worden naar;
fien.wackenier@detandem.be of chiara.vermeersch@freinetcontext.be

6. Oproepen

- Een warme oproep vanuit leefgroep het roodborstje

Zin en tijd om tijdens het middagdutje van de jongsten (p/K1)  toezicht te houden?
Dan kom je als geroepen om slaapouder te zijn!  Dit mag ook oma, opa, tante, oom zijn :)

De nood ligt vooral op maandag en/of vrijdag (steeds van 12.30u - tot max 14u)
Geïnteresseerd? Stuur dan zeker een bericht naar leefgroep.hetroodborstje@freinetcontext.be

- verkleedkleren voor middenbouw

Onze verkleedkoffers zoeken nog naar verscheidene verkleedkleren! Heb je iets in huis voor
kleuterleeftijd of max. tot leeftijd tweede leerjaar?
Laat dan zeker iets weten of breng deze gewoon binnen.   Dit is een leuke aanvulling voor onze
projecten in de klas.

Gelieve rekening te houden met verkleedkledij die nog netjes is :)

mailto:leefgroep.hetroodborstje@freinetcontext.be


7. Brede school

- Naschoolse activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten vinden jullie hieronder.

● Inschrijven kon vanaf zaterdag 29/01 om 12.00u→ ook via de website
● Net als vorig semester zullen ook enkele plaatsen gereserveerd zijn voor leerlingen van

BS Mozaïek.
● Iedereen die inschrijft ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van inschrijving of

mededeling omtrent wachtlijst en/of groep volzet.

Klik hier voor alle info en inschrijvingen:

AANBOD - INSCHRIJVEN

● VOLZET: creaclub

● NOG ENKELE PLAATSEN: voorleesclub - scienceclub

● INSCHRIJVEN NOG MOGELIJK: omnisport - schaakclub - multimove - yogaclub

https://detandem.be/sites/detandem/files/inline-files/Aanbod_FEB-JUN_0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzWa2TkYW9wEEM7Pk5J-oGM1u7hOo3DyoNbi5FPmmY1zP8zg/viewform


- Externe initiatieven

Samentuin de Tandem

Binnen Samentuin De Tandem zijn de voorbereidingen voor de opstart van de samentuin 2022
onlangs gestart. We kijken hoopvol vooruit naar een opstart zonder beperkingen of maatregelen...
Na 2 jaar staat de dynamiek in de samentuin op een lager pitje. Het wordt heel erg duidelijk dat
het samenwerken in groep voor vele deelnemers de grote motivator is.

We werken al enkele jaren met een groep van 25 gezinnen die kunnen inschrijven. Doorheen de
jaren is dit een mooie mix van Tandemouders en gezinnen uit de buurt van de school. Dit jaar
zullen heel wat plaatsen vrij komen, een ideaal moment voor nieuwe kandidaten om in te stappen
in ons gezamenlijke project.




