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Wist je dat? .

We nog steeds merken dat de afspraak rond de fietsenstalling niet nageleefd wordt..

Mogen we vriendelijk vragen rekening te houden met de reeds meegedeelde info
hieromtrent?

http://www.freinetcontext.be


Wist je dat?

Ons ontbijt festijn ‘Vijgen na Pasen’ een groot succes was! We willen iedereen van harte
bedanken die langsgekomen is om mee te smullen van al het lekkers.

Het volledige ontbijt festijn bracht €2475 op voor onze school! Dit bedrag gaat integraal
naar het verder uitbouwen van het speel - en leerdomein van de kinderen.

2475 keer bedankt!!



Wist je dat?

Wij al €95,41 kregen gestort vanuit het Trooperteam! Een dikke merci aan iedereen die
online shopt via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/freinetcontext

Wist je dat?

Vorige vrijdag opnieuw een forum plaatsvond met aansluitend een ouderbar. Altijd een
fijn en gezellig samenzijn!

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/freinetcontext


Wist je dat?

Het Dieter zijn laatste week bij ons was? We zijn heel blij Fien opnieuw te mogen
verwelkomen na haar revalidatie, maar vinden het oprecht jammer dat Dieter ons moet
verlaten.

Hij was een absolute meerwaarde voor de school en
heeft zijn taak ter vervanging van Fien zeer goed
opgenomen.

We willen dan ook Dieter van harte bedanken!

Wist je dat?

Het dinsdagavond schooloverleg was?

De lijvige agenda zorgde voor heel wat interactie tussen team en ouders. Fijn dat zij die
erbij waren mee konden denken en vormgeven van de agendapunten die besproken
werden.

Op het einde van de avond noteerden we op flappen papier het een en ander neer;

‘Wat was er goed aan dit schooloverleg?’

‘Wat kon beter op dit schooloverleg?’

Ook werden er complimenten gegeven.

Eén of meerdere flappen zullen in het onthaal opgehangen worden zodat iedereen die dit
wenst nog kan aanvullen.

Jullie ontvangen zeker nog mail van Fien omtrent verslag en de PowerPoint van die
avond.



Wist je dat?

Donderdag buitenlesdag was!

Aangezien outdoor lesgeven bij ons een vast gegeven is, hebben wij niet altijd deze dag
nodig om er extra aandacht aan te besteden ;-)

Wist je dat?

Leilana (L5) en Vincenzo (L1) grote zus en broer geworden zijn!

Hun zusje Anna werd maandag geboren.

Van harte gefeliciteerd aan de kersverse ouders!



1. Belangrijke data
mei

● 5 mei: lezing Lynn Geerinck

● 13 mei: forum

● periode 16 mei - 3 juni: LGO’s (leefgroepoverleg) . Meer info omtrent exacte geplande

datum bij de klasbegeleider te verkrijgen.

● 20 mei: schoolfeest + spaghettiavond

● 23 mei: schoolraad

● 25 mei: pedagogische studiedag

● 26 - 27 mei: verlengd weekend van Hemelvaart

2. 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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lynngeerinck.be%2Fover-mij%2F%3Ffbclid%3DIwAR2CBHClL8WHw5Lu32--pM52tXKoAJTg68mCHnzZupmDPRPCI7DkP9tthtc&h=AT0HIOtEXjjqoyNKyeDbjaTv9ED5Ym8U0YbJhW4P0aZM64e6BHkg6NyaKd9XfVr1LASJ230ePiOvH-xdyT9y16LmlqhLxMTwjmFmAYV3Q0PQaBil6xOZfZLmVzbLkqbyaw&__tn__=q&c[0]=AT0lCWfoNj0-Q9ated52k8ikb8RY-F497km47LsXsIpIzajpz3XwtbzBVS5Y4KSdADwYTkz48pixmnYFDBbWnkL2uGLSKpzza5_0gj7Kvhb6pZGI1aKOhmKOG1s-Tva1ELJHNpu9e3YQV6MBID3OPedPkYYDbsMCjhecxrHLulh7mZIkhA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FSevQJLd2hh7kensr5%3Ffbclid%3DIwAR1YEF8tdAlyubs8_WLi1iNbfzG1AfhX2AV_P-UxparAhu2iP6hrb1X8eYE&h=AT0fU4DxzWVYxpv_SgElDccvQrZy-qH0ECUFKM8NYKYz6XBw6qstjA8LCfDlUIFDGV2KtdI1PV6L8aRXqAYRqnqJAVN9jmGjzu30P_vv_-t8l4X_59RrsE508LWJUBTQ5A&__tn__=q&c[0]=AT0lCWfoNj0-Q9ated52k8ikb8RY-F497km47LsXsIpIzajpz3XwtbzBVS5Y4KSdADwYTkz48pixmnYFDBbWnkL2uGLSKpzza5_0gj7Kvhb6pZGI1aKOhmKOG1s-Tva1ELJHNpu9e3YQV6MBID3OPedPkYYDbsMCjhecxrHLulh7mZIkhA


3. COKIDO

De testfase van tijdens de paasvakantie was geslaagd!
Tijdens het schooloverleg was er een korte duiding hieromtrent. De ouders die dit mee
vormgeven, zijn nog op zoek naar extra ouders om dit project te helpen dragen/organiseren.

Ben je nog niet overtuigd over dit origineel initiatief of weet je er nog niet alles over?
Bekijk dan zeker onderstaand filmpje met de ervaringen van tijdens de testperiode.
Filmpje COKIDO

https://drive.google.com/file/d/1npGUBBiLK7PGJhre-W9GwKbnJ1qg9X5g/view?usp=sharing


4. 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

https://forms.gle/utpwZ4k34EUc6bPA7
https://forms.gle/seKT77ztkyRjxDpT7
http://www.detandem.be/


Externe initiatieven

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

http://www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp


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

https://www2.howest.be/vakantiekamp/
http://www.sportsolid.be/
mailto:info@sportsolid.be


Chiro Beukenhof - Lente-actie



Praten met je kind



Online oudermoment



Voorleesochtenden Clavis Brugge


