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“Samen” groeien...

Spreuk van de
maand
Het is januari, dus tijd voor een
nieuwe spreuk van de maand.

Deze maand, in
onze school…
zeggen we dank u!

DE KIEM GOES GREEN!

Wafelslag!

We lieten er in het begin van
het jaar al iets over vallen:
“Samen
Groeien,
Samen
Bloeien”. Wel, onze school
kreeg in december het heuglijke nieuws van de Provincie
Vl a a m s - Br a b a n t,
w a nt …
(tromgeroffel)…. onze school
rijfde een subsidie binnen
voor het vergroenen van de
speelplaatsen. Ons project
kan nu definitief van start!

Zoals jullie wel weten
(of misschien niet )
heeft zoals ieder jaar de
wafelslag plaats. De
vakantie zit er nog
maar net op en wij vliegen er opnieuw in!
De leerlingenraad start met
verkoop van de lekkere wafeltjes en galletjes
in januari.
Tot 22 februari heeft de
leerlingenraad de tijd om de
actie zo bekend mogelijk te
maken in zijn omgeving.
Dus, beste leerlingen, ga
eens snuisteren bij de buren, bij vrienden, kennissen
en familie en maak er weer
een supergeslaagde
wafelslag van!
Waar gaat de opbrengst
naartoe? Integraal naar de
ideeën van de leerlingenraad. Speelplaatsmateriaal,
verfraaiing van de speelplaatsen, maar dit jaar ook
vergroening van de speelplaatsen staan op het
programma!

tuin verder aan? Allemaal zaken
waarop wij een antwoord wisten!
Het subsidiedossier werd ingediend en in december kregen we
eindelijk groen licht.
Nu nog enkele aankopen doen, de
handen uit de mouwen steken, het
project op een pedagogisch verantwoorde wijze laten ’groeien’, figuurlijk dan, ...
Samen met de opbrengst van de
wafelslag van de leerlingenraad
hopen we op een geslaagd project.

Eind september werd het subsidiedossier ingediend. Samen met de
milieu- en speelplaatswerkgroep
werd in september al eens bekeken
wat de mogelijkheden waren voor
onze school. Wat wil de leerlingenraad qua vergroening van de speelplaats, wat is haalbaar voor de
school, hoe pakken we onze moes-

De bedoeling is op termijn ook nog
een nieuwe subsidie aan te vragen
voor de tuin van het Oude Maantje,
maar daarover lezen jullie meer op
de volgende pagina.
Onze school verscheen ook in de
digitale krant, dus voor meer info
hieromtrent, lees hier:
http://www.persinfo.org/nl/
nieuws/artikel/subsidies-voormeer-groen-op-school/28769

SPORTEN IN EEN NIEUW KLEEDJE
Sinds begin dit schooljaar ging
onze school zwemmen in Liedekerke. Wegens sluiting van het
volledige sportcentrum in Ternat gaat onze school vanaf januari nu ook elders turnen.
Vanaf 9 januari gaan we naar
het nieuwe complex ‘Tubes
Souples’.

zag dit pand als de ideale plaats om
tijdelijk een onderkomen te vinden
voor alle turn– en sportactiviteiten.
De gemeente maakte er grote
schoonmaak, kleedde de zalen en
kleedruimtes in zodat ze conform
werden voor - bijna - alle mogelijke
sporten, en hup, hier zijn we! De verhuis is rond en wij kunnen daar vanaf 9 januari turnen.
Onze schoolbussen blijven voor deze
afstand nog steeds instaan voor het
gratis vervoer van onze leerlingen.
Voor wie al eens wil piepen:
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Tubles Souples? Wat is dat? Wel, een
oude fabriek gelegen aan de Nieuwbaan in Ternat, dat vroeger gespecialiseerd was in het maken van tubes
voor de farmaceutische sector. De
fabriek sloot haar deuren al een aantal jaar geleden, maar de gemeente

SMART-WHAT?
KALENDER

We kennen het allemaal:
s martphones,
s marts hop ,
smartcard, misschien ook
smartschool, maar kennen jullie al een smartboard? Neen?
Wel, onze school heeft er sinds
kort drie!
Wat is een smartboard nu precies?
Een schoolbord uiteraard, maar met
meer snufjes dan dat. Een aantal van
de juffen werkten al met de beamer,
en dat kan natuurlijk nog altijd met
de smartboard, maar je kan nog veel
meer:

schrijven met een digitale pen, je
didactisch materiaal digitaal gebruiken (gedaan dus met knippen en
plakken van prentjes), de werkbladen uit je boek online bewerken, uitleg aan de hand van instructiefilmpjes,…

09 januari
Ploter - 0kk en 1KK - vm

Nu hoor ik jullie denken: wat moet
een juf of meester nog doen? Nog
heel veel eigenlijk, want werken met
een smartboard vergt een extra
‘digitale’ inspanning. Eerst komt de
opleiding natuurlijk, maar nadien is
het wennen aan de nieuwe manier
van werken. De ‘old school’ van vroeger wordt nu een ‘smart school’. En
dat wordt toch even aanpassen.
In het 4de, 5de en 6de leerjaar, meer
bepaald bij juf Sarah, juf Ariane en
juf Sophie werden drie smartboards
geïntroduceerd. Twee werden bekostigd door het gemeentebestuur Ternat en eentje door ons eigen oudercomité. Bedankt, allemaal, voor deze
financiële steun, want het kostenplaatje van drie smartboards, wel,
daarmee kan je al eens een paar keer
op cruise vertrekken…

Start Wafelslag
13 januari
Bib - 2a en 2b - vm
Medisch onderzoek - 3 - vm
20 januari
Bib - 4a en 4b - vm
23 januari
Ploter - 3 en 4 - vm
27 januari
Dinomuseum - 3KKa en 3KKb
- hele dag
31 januari
Ploter - 3KKa en 3KKb - vm

OUD EN NIEUW MAANTJE!
Sinds begin december verhuisde het Maantje Wambeek, de
voor– en naschoolse opvang,
naar het oud-gemeentehuis. Zij
namen daar hun intrek in een
volledig gerenoveerd pand. Ook
de school plukt de vruchten van
deze verhuis!
Onze school zal,
samen met het
Maantje,
de
lokalen in gebruik
nemen.
Tijdens
de
schooluren kan
de school er
haar intrek nemen voor vb.
vergaderingen, voor als het turnen
op school is, extra schuilplaats bij
slecht weer, extra activiteiten waarvoor het klaslokaal niet altijd geschikt is, … En tijdens de opvanguren ‘s ochtends en s’ avonds organiseert het Maantje er haar activiteiten. Ook na de sluitingsuren van de
school en van het Maantje bestaat de
mogelijkheid om gebruik te maken
van de polyvalente ruimte op het
gelijkvloers. Lees meer via: http://

www.editiepajot.com/regios/19/
articles/52076
Naast deze mooie locatie kreeg de
school van het gemeentebestuur ook
de goedkeuring om - tijdelijk - gebruik te maken van het oude Maantje. De lokalen komen daar leeg te
staan tot de gemeente beslist om het
pand te verkopen.
Het gelijkvloers zal in eerste instantie dienst doen als extra schuilplaats
voor de leerlingen bij regenweer,
eventueel als refter voor de kleuters,
als leraarslokaal voor al het personeel, als lokaal voor extra activiteiten,... Wat een plus! Bedankt, gemeentebestuur!
Ook een gedeelte van de tuin wordt
permanent aan de school toegekend.
Daar zal de school haar ‘groen’ project verder kunnen zetten. Daar konden de leerkrachten alleen maar van
dromen, en nu is het zover: meer
groen! Als een volgende subsidie
wordt goedgekeurd, samen met de
opbrengst van de wafelslag, komt
daar wellicht ook een moestuin en
zintuigentuin.
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