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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!

Er hangt in het nest een werklijst uit:

We zoeken mensen die aan de bar willen
staan,  helpen bij de afwas, aan de
bonnetjes stand, …

Voor elk wat wils!

Vergeet niet je vrienden en familie mee
uit te nodigen!

http://www.freinetcontext.be


Wist je dat?
In het nest alle infoborden hangen?  Van ouders voor ouders, van school voor ouders.

Ga regelmatig langs om je vakje te legen en de oproepen te lezen.

Wist je dat?

Op 27/02 de week van de vrijwilliger start?  Kijk maar eens in jullie vakje.  Dankjewel aan
iedereen die z’n schouders mee onder onze school steekt !



Wist je dat?

We op zaterdag 12 maart een infomoment/curieuzeneuzemoment (dit samen met
onze klusjesdag) hebben voor nieuwe, geïnteresseerde ouders.  We kijken vooral naar kinderen
van geboortejaar 2020 om onze peuterklas terug aan te vullen.

Ook mensen met kinderen van andere leeftijden zijn meer dan welkom om de laatste gaatjes die
we nog hebben in de klassen aan te vullen.

Ken jij ook ouders die nog een plekje zoeken voor hun kind?  Geef ze dan gerust deze datum door.

Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/y5BeeNUeqF3hPJWf6

Er liggen ook nog flyers en affiches in het nest om uit te hangen.  Neem je ook eentje mee?

Wist je dat?  …. wij GOUD wonnen!
Dinsdag waren Mike, Charlotte en enkele kinderen aanwezig in het stadhuis van Brugge. Daar
mochten ze het GOUDEN label van DIERVRIENDELIJKE SCHOOL in ontvangst nemen! Dit
werd ons overhandigd door Burgemeester Dirk Defauw, Schepen van Dierenwelzijn Mathijs
Goderis en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.

Een knappe prestatie van ons allemaal: kinderen, ouders, teamleden en vrijwilligers! #trots

https://forms.gle/y5BeeNUeqF3hPJWf6
https://www.facebook.com/hashtag/trots?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1fo-aW0wbPX8uCITRdPfIcLfs-U22QnoBkc_2SsmHGjZ5DQcptyW31BfkRnTCrr1qvt9W3RbOBpiKLN7ImPPO1sclisL5WuYBlETqnmSdlQc-3C0v3jSoAbNb2P0V7OhTNkLuqOP2wcNYFh_777Z9PuqA6iM_LsCnexS2Z-E2QJDOepUUmvy1iyfM6Nbv3yXTGToHOBMj3ih-X3k0BRhf&__tn__=*NK-R


1. Belangrijke data in maart 2020:

Dit wordt een drukke, interessante, fijne maand!

● 7 maart: schoolraad met alle schoolraadsleden
● 12 maart: klusjesdag op school voor alle ouders (inschrijven via link in schoolnieuws)
● 12 maart: curieuzeneuzemoment voor nieuwe ouders en ouders met kinderen

geboortejaar 2020.
● 23 maart: pedagogische studiedag (vervanging van de pedagogische studiedag 26/11/21

die toen niet kon doorgaan. De link om in te schrijven voor de opvang komt in het
volgende schoolnieuws)

● 26 maart: FUIF ‘This is the soud of C’
● week van 28 maart: individuele gesprekken (uitnodiging via de leefgroepbegeleiders)

2. Oproepen

Een warme oproep vanuit werkgroep domein;

Wat?
Klusjesdag!
Eindelijk mogen wij jullie weer uitnodigen om mee te komen klussen op ons schooldomein.
Door samen met alle ouders, vrijwilligers, kinderen en begeleiders te werken, kunnen we veel
werk verzetten!

Er zullen verschillende klusjes zijn waaruit jullie dan kunnen kiezen.

Om de gezellige voormiddag in schoonheid af te sluiten, eindigen we met een warme kop soep.

Wanneer?
Zaterdag 12 maart van 9u tot 12u. Ook dan is er curieuzeneuzen voor nieuwe ouders. Dan zien zij
eveneens al hoe we met z’n allen samen aan deze school werken ;-)

Via deze link kan je je inschrijven!

Vele handen maken licht werk!

Groetjes en tot dan?
Manon, Jarne en An

https://docs.google.com/document/d/1dQJENfHM6UZ7I3SYtUMohphOhMO9QEgVIT94HUxDzyo/edit?usp=sharing


3. 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

4. Brede school

- Naschoolse activiteiten

Klik hier voor alle info
en inschrijvingen:

● AANBOD

● INSCHRIJVEN

● WEBSITE

● VOLZET: creaclub - voorleesclub

● NOG ENKELE PLAATSEN: scienceclub - multimove - yogaclub

● INSCHRIJVEN NOG MOGELIJK: omnisport - schaakclub

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


- 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.



We plannen alvast 2 werknamiddagen om de Samentuin op te ruimen. Daar nodigen we
ook nieuwe geïnteresseerden uit om wat uitleg te krijgen.

- zaterdag 26/02/’22 van 13u-17u
- zaterdag 19/03/’22 van 13u-17u



Skriewer - buitenspeeldagen






