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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!

http://www.freinetcontext.be


Wist je dat?
Ondersteuningsgroep taal en OLC (open leercentrum) bezig is met de laatste loodjes aan onze
schoolbib!  Er zijn heel wat nieuwe boeken binnengekomen. We kochten deze boeken met budget
dat vorig schooljaar binnengehaald werd door de toen georganiseerde acties, waarvoor jullie van
harte bedankt zijn om ons zo te steunen.

In maart openen we officieel de schoolbib met pers en politiek. Ideaal want dan is het ook
jeugdboekenmaand!



Wist je dat?
Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceerde de Stad Brugge het charter ‘diervriendelijke
school’ en de wedstrijd ‘diervriendelijkste klas’. Met dit charter en deze wedstrijd wil het
stadsbestuur leerkrachten en leerlingen van lagere scholen informeren, sensibiliseren en
responsabiliseren over dierenwelzijn.

We behaalden het label van diervriendelijke school en Charlotte van leefgroep de kolibrie mag
samen met een aantal kinderen op dinsdag 22/02 het label van diervriendelijke school ophalen in
het Stadhuis te Brugge!

Wist je dat?
We als bedanking een leespakket aangeboden kregen van uitgeverij Zwijsen. Dit helemaal gratis
en nieuw!

Tal van interessante boeken ;-) .

Wie graag eentje ontleent, spreek gerust Chiara aan! De boeken staan net naast haar bureau
uitgestald.



Wist je dat?

De leefgroepouders weer soep hebben gemaakt?  Dit keer met de kinderen van leefgroep
K2/K3 de papegaaien!  Iedereen kreeg een heerlijke pot soep mee naar huis :)



1. Belangrijke data in februari en maart 2022
februari

● 19 februari om 10u30: 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. Afspraken rond speelgoed

Tijdens de teamvergadering van afgelopen maandagavond werd in team besproken dat het
meebrengen van speelgoed voor heel wat problemen op de speelplaats zorgen; het raakt stuk of
verloren, het wordt geruild of gegeven waarna er ruzie ontstaat, etc. Kortom; geen ideale
speelomgeving.

Mogen we jullie dan ook uitdrukkelijk wijzen op het niet meegeven van speelgoed en deze
bewust thuis te houden. Echter is er wel een uitzondering op spulletjes die meegebracht worden
om tijdens een kringmoment te tonen of in functie van het project.. Nadien wordt deze dan
opgeborgen in de boekentas of gebruikt in de klas.

We gaan op korte termijn aan de slag om speelboxen te ontwikkelen zodat de kinderen zich
zeker en vast kunnen bezighouden tijdens de pauzes.   Nu is het vooral rennen, spelen, kampen
bouwen, voetballen, schommelen, …

3. Oproepen

- Helpende handen op de ‘this is the sound of C - fuif’:
In het nest hangt sinds vandaag de werklijst uit voor de fuif op zaterdag 26 maart.
Wil jij die avond graag een handje helpen? Dan hebben we verschillende werkposten;

- bar
- afwas
- keuken
- kassa
- vestiaire (EHBO)

Wij roepen dus heel wat helpende handen op! Voel je vrij om je op de lijst te plaatsen ;-)

https://forms.gle/sY12GSqgcsmeM5xh9


- Nog een week om sponsors warm te maken:

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.

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.

mailto:werkgroep.fondsen@freinetcontext.be


4. Week Tegen Pesten

Vandaag start de Week Tegen Pesten. De komende week zetten we de 4 stippen even in de kijker
en zullen we met de volledige school wat extra moeite doen om pesten tegen te gaan en er een
antivirus voor te zoeken.

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en daarom maken
we er samen een knotsgekke week van!

Op maandag komen de kinderen naar school met hun kleren binnenstebuiten,
hoe gekker hoe beter!

Dinsdag halen we het zomergevoel even naar school.

Aan donderdag geven we graag wat extra kleur. Die dag zijn zwarte en grijze
kleren niet toegestaan.

Om de week in schoonheid af te sluiten, mag iedereen op vrijdag verkleed naar
school komen.

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

Een mooi initiatief van de leefgroepouders!

Zij bezorgden iedereen een lekkere attentie tijdens deze Valentijnsweek. Bedankt!



6. Onderwijs Ambassadeurs

Onderwijs Ambassadeurs Brugge organiseert opnieuw fysieke meertalige sessies voor ouders.

Omdat het schoolsysteem complex is voor anderstalige ouders, geven onze ambassadeurs

heldere informatie in eigen taal. Ze informeren over het schoolsysteem in Vlaanderen, school –en

studiekeuze, school en kosten, meertaligheid en vrije tijd aan de hand van het educatief spel

Ouders Zonder Grenzen.

Ouders kunnen gratis en zonder inschrijving deelnemen aan volgende sessies:

Programma

·  Arabisch, 26/02/2022, 14u-16u, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

·  Spaans, 10/03/2022, 18u-20u, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

·  Roemeens, 19/03/2022, 10u30 -12u30, Rozendal 5, 8000 Brugge

·  Pools, 01/04/2022, 18u-20u, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

Facebookevents

· Infosessie over onderwijs in het Arabisch

· Infosessie over onderwijs in het Spaans

· Infosessie over onderwijs in het Roemeens

· Infosessie over onderwijs in het Pools

Activiteiten op website FMDO

· Infosessie over onderwijs in het Arabisch

· Infosessie over onderwijs in het Spaans

· Infosessie over onderwijs in het Roemeens

· Infosessie over onderwijs in het Pools

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F691330415202719&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287287009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KVJH8ybv9T2xSSze7NQfAwJqzfkhaEk2tnT1BA%2FX6Ag%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F486780606432648&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287443243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pN6tS157y5MI3P%2BZSorX9%2Fg8QVvLbGTkyvD1cZByXA8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F463554621920789&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287443243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=f71NFfuWIk7cHIO02NPN2Mqq1p4snksF4UKYinnWsoY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1070181540196367&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287443243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1Uqx%2BfALwEtM394xvZ%2B9s3PjWr8SH4uIgjvK6Kerg3k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fmdo.be%2Factiviteiten-kalender%3Fcdbid%3D47471343-0d07-484c-8cb7-64c1b00db93e%26utm_source%3Dwww.fmdo.be%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dwidgets&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287599463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gnv9YdA145Spn05HNCfjrDua4%2BUT6uCPIimxlggFIGU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fmdo.be%2Factiviteiten-kalender%3Fcdbid%3D793d661a-00de-4600-b695-5c101844c211%26utm_source%3Dwww.fmdo.be%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dwidgets&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287599463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YR5Vnwp8cNh46y%2F3pfnmb08qoEinsERi5xd2Cmg9TvU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fmdo.be%2Factiviteiten-kalender%3Fcdbid%3D91ae9f12-bdaf-44c2-8570-c7b45023b7bd%26utm_source%3Dwww.fmdo.be%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dwidgets&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287755720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cmib2qyTSKjaUivcnFSZE%2BP7XP7E%2BWLZTmetbJjKbYs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fmdo.be%2Factiviteiten-kalender%3Fcdbid%3De9956d8a-8041-42e1-96b2-ebddbdf7a9ab%26utm_source%3Dwww.fmdo.be%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dwidgets&data=04%7C01%7CTina.VanderSteen%40ocmw-brugge.be%7Cad9220f776074245a6df08d9f11af163%7C868723cc739740848f39616624db4f27%7C0%7C0%7C637805920287911962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zMXEVwPkEqROQLEQAscjRvfLFqOvPG4PDl7M5%2BfLgYc%3D&reserved=0


7. Brede school

- Naschoolse activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten vinden jullie hieronder.

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


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.




