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Wist je dat?

Er dinsdagavond 26 april schooloverleg gepland staat?

Dit is het moment bij uitstek om als ouders mee na te denken over het reilen en zeilen in
onze school.  Hier wordt naar je mening gevraagd, hier worden zaken meegedeeld, hier
gaan we samen terugblikken en vooruitkijken naar wat nog komt.

We organiseren dit 2x per jaar voor alle ouders en medewerkers van de school.

Vanuit alle overlegorganen worden punten verzameld die hier op de agenda komen:
punten uit het ouderoverleg, de schoolraad en het team.

De deuren gaan open om 19u en we starten om 19u30, we ronden graag af rond 21u.

Jij komt toch ook?

Agenda:

1. VZW/Financiën

2. warme scholen: stand van zaken

3. inschrijvingen: verloop

4. opbouw van onze school: visie en organisatie van de doorgaande lijn

5. schoolvervoerplan: stand van zaken

6. evenementen en activiteiten op onze school: terugblik en vooruitblik

7. cokido

8. professionaliseren en pedagogische studiedagen

9. work in progress

...



Wist je dat?

Er momenteel in de onderbouw windpokken op gang zijn..
Gelieve alert te zijn bij jullie eigen zoon/dochter.

Het CLB werd reeds ingelicht van de besmette gevallen.

Wist je dat?

Dinsdag 26/04 het voetbaltoernooi met de Brugse Freinetscholen op de agenda
staat? Het zal ongetwijfeld een leuke dag worden vol enthousiaste kinderen en
begeleiders.

We trekken naar dit voetbaltoernooi met alle kinderen van het eerste tot en met
het zesde leerjaar. Er wordt ook gedacht aan de kinderen die niet zullen voetballen
die dag. Voor hen zijn er leuke randactiviteiten voorzien.

Aangezien dit enkel voor de lagere schoolkinderen is, worden de kleuters die dag
wel op school verwacht.

De dag zelf worden de kinderen ‘s ochtends verwacht omstreeks 8.45u aan de
terreinen van de watertoren te Sint-Andries: Koning Leopold III-laan 115, 8200
Brugge. Ouders zorgen dus zelf voor het vervoer van hun kind(eren). Spreek
gerust onderling af om eventueel te carpoolen.

Om 15.15u staat het einde gepland. De kinderen worden dan op hetzelfde adres
opgehaald door de ouders.

Iedereen brengt zelf een lunchpakket mee en voldoende om te drinken. Ook
sportieve kledij mag op deze dag zeker niet ontbreken.



Wist je dat?

Wij graag een ordelijke fietsenstalling hebben.

De laatste tijd merkten we op dat de fietsen zomaar overal geplaatst worden. Gelieve
deze dus in de voorziene fietsenrekken te plaatsen, in de u-vorm (zie onderstaande foto).

Bij het gangpad, net naast de trap, onder het afdak mogen geen fietsen meer geplaatst
worden. Zo kunnen ouders zonder obstakels passeren.

Ondertussen hangen er duidelijke a�eeldingen waar niet geparkeerd mag worden.
Mogen we jullie dan ook attent maken hier rekening mee te houden, alstublieft?!



1. Belangrijke data

april:

● zondag 24 april: ontbijt festijn ‘Vijgen na Pasen’

● 28 april: schooloverleg voor alle ouders

> opgelet! Het schooloverleg van donderdag 28/4  wordt verplaatst naar dinsdag

26/4.

mei:

● 13 mei: forum

● 20 mei: schoolfeest

● 23 mei: schoolraad

● 25 mei: pedagogische studiedag

● 26 - 27 mei: verlengd weekend van Hemelvaart

2. Een belangrijke aanpassing in de kalender voor de maand
juni

Op vrijdag 3 juni staat normaal een forum gepland. Deze zal jammer genoeg wegvallen, maar
komt er een leuk moment voor de kinderen in de plaats!
Die namiddag plannen we het ‘doorschuifmoment’ voor alle kinderen. Op die manier kunnen de
kinderen al eens proeven van hun volgende halte in hun schoolcarrière.
Bij afloop van de dag kunnen jullie, ouders, hen dan ook ophalen bij de begeleider van het
volgende schooljaar.

Bv. Chiara zit dit schooljaar in leefgroep de uil, schuift op vrijdagnamiddag 3 juni door naar leefgroep
de kolibrie en wordt opgehaald bij leefgroep de kolibrie.

Zo eindigen de kinderen hun dag met boeiende, leuke verhalen over hun volgende klas! Ouders
kunnen wel na het ophalen genieten van een drankje en het weekend inzetten bij de ouderbar!



3. Lezing door Lynn Geerinck

Lynn Geerinck is pedagoge, mama van drie jonge kinderen en manager kinderopvang. Ze
neemt het bekende gezegde 'It takes a village to raise a child' onder de loep.

In haar boek 'Goed Omringd' laat ze ons stilstaan door wie we ons kunnen laten
ondersteunen in ons 'huidige dorp'. Wie zijn onze formele en informele 'village-partners'? Hoe
kunnen we onze eigen village bouwen? Door wie laten we ons omringen?

Een interessante lezing voor ouders, begeleiders, opvoeders en al wie deel wil uitmaken van
een 'village'.

https://www.lynngeerinck.be/over-mij/

Op donderdag 5 mei is iedereen welkom in Freinet Context (Brieversweg 185, Sint-Kruis)!

De deuren gaan open om 19u en we sluiten af om 22u30.

Ouders en begeleiders van Freinet Context en van Freinet kindcentrum de Tandem kunnen
gratis van deze lezing meegenieten.

Bezoekers betalen 5 euro aan de ingang.

Er is een ouderbar waar je even kan napraten.

Inschrijven kan via onderstaande link.

https://forms.gle/SevQJLd2hh7kensr5



4. Schoolfeest

Save the date voor ‘The dancing toma-toes’!

Graag nodigen wij jullie uit op ons schoolfeest op vrijdag 20 mei 2022. We maken er samen met de
kinderen en ons ganse team een onvergetelijke dag van!

Overdag zullen de kinderen tal van activiteiten kunnen doen op het schooldomein. Deze
schooldag duurt deze keer wat langer dan normaal, want iedereen mag de kinderen komen halen
om 16u. Om 16u zullen we voor jullie klaar staan met een bar en aansluitend een spaghettiavond.

De opbrengst gaat volledig naar de inrichting van de speelplaats.

Dagverloop:

13u start begeleide ateliers voor kinderen
16u einde begeleide ateliers voor kinderen
17u eerste shift spaghetti
18u tweede shift spaghetti
19u derde shift spaghetti

Om alles goed te laten verlopen, vragen we jullie om onderstaande, beide links in te vullen. Dit
kan nog tot en met 25 april 2022.

Schoolfeest: helpende handen
Schoolfeest: spaghetti

Team Context heet jullie alvast van harte welkom!

Opgelet!:
Er is die dag geen opvang voorzien, na 16u vallen de
kinderen onder de verantwoordelijkheid van de
ouders/voogd.



5. Oproepen

1. Laatste oproep helpende handen voor het ontbijt festijn

Door het grote succes aan inschrijvingen, kunnen we nog steeds enkele helpende handen
gebruiken op aanstaande zondag 24 april op ons ontbijt festijn ‘Vijgen na Pasen’.
Heb je zin om een uurtje mee te draaien op dit evenement? Vul dan zeker onderstaande link in.
Werklijst 'Vijgen na Pasen'

In de groene vakjes die leeg zijn, hebben we nog helpende handen nodig. We zouden nog 4
personen kunnen gebruiken ;-)
Duizendmaal dank vanuit werkgroep fondsen!

2. Slaapouders

Zin en tijd om tijdens het middagdutje van de jongsten (p/K1) toezicht te houden? Terwijl een
kopje koffie/thee te nuttigen en/of een boek lezen?
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 donderdag (steeds van 12.30u - tot max 14u)

Geïnteresseerd? Stuur dan zeker een bericht naar leefgroep.hetroodborstje@freinetcontext.be

3. Fietsexamen L6

Op donderdag 19 mei staat het fietsexamen van het zesde leerjaar op het programma. Hiervoor
kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken om deze dag op een vlotte manier te laten
verlopen. Welke ouder/grootouder zou het zien zitten om op deze dag observator te zijn langs
het het fietsexamen? Stuur gerust een berichtje naar leefgroep.detorenvalk@freinetcontext.be,
dan sturen An en Elise met veel plezier wat extra informatie door.



6. Brede school

Opvangmogelijkheden

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie voorzien wij opnieuw opvang vanaf de peuterklas tot einde eerste

leerjaar. Binnenkort starten wij met de voorbereidingen, maar we kunnen nu al beloven dat dit

een vakantie vol dolle pret zal zijn.

Inschrijven voor de maand juli kan via deze link, voor de maand augustus klik je deze link aan.

Daarnaast kan je ook inschrijven via de website: www.detandem.be



Externe initiatieven

Uitwijken

Uitwijken komt van 5 tot 23 april naar het ‘Leliepark’ te Assebroek!
We brengen van alles mee: onze bureauwagen om in te werken, de barwagen waar we elkaar vijf
dagen per week kunnen ontmoeten, een programma vol workshops, circus en muziek én … veel
goesting om de buurt te leren kennen.
Kom kennismaken met ons en ons programma bij een gratis koffie of thee en andere drankjes aan
kleine prijzen.

Elke zaterdag (9/04, 16/04 en 23/04) organiseren
we een buurtrestaurant in het park. Onze vaste
kok bereidt er - samen met iemand uit de buurt -
een maaltijd voor de buurtbewoners. Woon je in
de buurt van het Leliepark? Kook je graag?
Contacteer ons via info@uitwijken.be

Het volledige programma vind je op:

https://uitwijken.be/programma/uitwijken-april/

Tot dan?
Groetjes
Janes, Stef, Lotte en Lies



Zomerkamp - Shiny Kids

Kinderen beleven innerlijke rust tijdens kleinschalig vakantiekamp

Met mediatraining en rustgevende vakantiekampen voor kinderen heeft Brugse kindercoach
Kathy

Met de nanckxt haar missie gevonden. Het concept slaat aan want ze breidt haar activiteiten nu
uit met extra zomerkampen.

Kinderen een rustpunt gunnen in een steeds sneller draaiende samenleving, dat is wat Kathy al
enkele jaren doet met haar workshops voor kinderen. Spelenderwijs leert ze kinderen mediteren
en hun zelfvertrouwen verhogen. Die lessen vinden sinds 2016 plaats in 6 verschillende
basisscholen in Brugge.

Sinds 2019 organiseert ze het 3de jaar op rij ook haar Shiny Kids Talentenkampen in Brugge. Dit
zijn kleinschalige vakantiekampen vol rust, positiviteit en creativiteit. Deze zomer breidt ze uit
naar kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde. “Hoe meer ik mijn zaadjes van positiviteit en rust kan
planten in kinderharten, hoe beter.” Aldus Kathy.

& net als bij volwassenen kan meditatie kinderen helpen om rustiger en aandachtiger te worden,
maar het draait om veel meer dan dat. Mediteren stimuleert hun vermogen tot empathie en
vergroot hun assertiviteit en weerbaarheid.” stelt neuroloog Steven Laureys in zijn nieuwe boek
‘Het no-nonsense meditatieboek voor kinderen’.

Meer informatie over het Shiny Kids Talentenkamp vind je hier:

www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp



Huis van het kind - lezingen

Zomerkamp Howest

Tijdens de zomervakantie stelt Howest haar deuren open om kinderen tussen de 6 en 12 jaar een

boeiend, speels en vooral leerrijk kamp te bezorgen.

De kampen worden inhoudelijk mee uitgewerkt door STEM-academie Ingegno. Dagelijks worden

3u STE(A)M-activiteiten én 3u crea- en spelactiviteiten aangeboden. Per kamp wordt ook één

daguitstap voorzien.

Meer info: https://www2.howest.be/vakantiekamp/



Spotsolid - fietskamp

Over enkele maanden is er de zomervakantie en vele sportkampen zitten snel volzet. Daarom

hebben wij met Sportsolid ook ingezet om een fietskamp te organiseren. We zijn aan onze 2de

editie toe en konden vorig jaar 60 enthousiaste kids wegwijs maken in het offroad-fietsen. Van 13

tot 15 juli zijn we opnieuw van de partij te Beernem.

Meer info en contact:

(0486)51 92 57

www.sportsolid.be

info@sportsolid.be

Chiro Beukenhof - Lente-actie



Palmcoaching



Casting


