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Beste ouders,
Een nieuw jaar: een nieuw avontuur, nieuwe uitdagingen.
Moge voor ieder van jullie 2017 bezaaid zijn met een goede gezondheid, veel warmte
en vriendschap, respect, ...
Hopelijk kunnen we onze goede voornemens voor een groot deel waarmaken.
Zo worden de komenden maanden iets om naar uit te kijken. Ook het schoolteam
staat klaar om weer het beste van zichzelf te geven voor alle kinderen, in samenwerking met jullie!

Tekst Fr
Directeur Freddy Baeyens

In de kerstperiode
genoten we van de
kerstkoutkring van
het 2L en de
kerstkleuterkring

Ouderbevraging, deel 2

(juni 2016)

Er is een grote tevredenheid over de onderdelen KINDEREN EN SAMENWERKING
Op onze schoolwebsite plaatsen we uitgebreidere informatie.
KINDEREN OP SCHOOL
Mijn kind gaat graag naar school.
Ik ben tevreden over wat mijn kind
leert op school.
Mijn kind wordt aangemoedigd om
al zijn talenten te ontwikkelen.
De leerkracht geeft me duidelijke
informatie over de ontwikkeling van
mijn kind (o.a. oudercontact)
SAMENWERKING MET OUDERS
Als ouder voel ik me steeds
welkom op school.
Mijn kind kent de regels en
afspraken die gelden op school.
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Er is wederzijds respect tussen
leerkracht en de leerlingen.
De directeur is bereikbaar en behulpzaam.
De leerkracht van mijn kind is vlot
bereikbaar voor een gesprek.
Als ik met een probleem zit,
doet de school er iets aan.
Als mijn kind moeilijkheden heeft,
wordt het op school
geholpen.
Als er een zorg is rond mijn kind
kan ik op school terecht voor een overleg
(bv. oudergesprek).
Ik voel me betrokken bij de werking
van de school.
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Aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs Zele schooljaar 2017-2018
VRIJE PL
A ATSEN
PLA
Cederlaan ° 2015 (1K)
(kleuter)
° 2014
° 2013
° 2012

TIJDLIJN
18
5
4
4

23/01/17-3/02/17

Inschrijven van broers/zussen en kinderen
van personeel geboren in 2015
6/03/17-26/03/17
Periode van aanmelden via de computer
18/04/17-12/05/17 Inschrijven van kinderen met een ticket
Vanaf 18/05/17
Vrije inschrijvingsperiode

Koevliet-Kapelhof
(lager)
1L t.e.m. 6L telkens 2
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Voor kinderen van de derde kleuterklas van de Cederlaan en De Kleuterkouter is een plaats voorzien!

OPENDEUR op zaterdag 14 januari 2017 in al onze vestigingen
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Welkom!

SFEERBEELDEN
Voor één dagje goochelaar...
Een hele week broedden de
leerlingen van juf Miet (2A)
op hun magische goocheltruc.
Mooi om te zien!!!

Het vierde leerjaar kreeg
tijdens de les wiskunde
speciale opdrachten. Alles
draaide rond meten. We
moesten in groepjes werken,
in de gang en bij de trap.
Met krijt en tape gingen we
aan de slag om goed te
weten wat de lengtematen
en oppervlaktematen zijn.
We probeerden net 1 meter
te springen. We kleefden
1m² en 1 dm², en vulden de
oppervlakte met kinderen of
met kledingstukken.

Meer foto’s van al
onze schoolactiviteiten
vind je ook op
onze facebookpagina.

Het was super leuk om eens
wiskunde te doen buiten de klas. In groepjes werken
is ook heel plezierig. Het samenwerken ging heel vlot.
Iedereen heeft goed meegewerkt.

HUMOR
Tijdens het taalthema ‘Lol’ in het 5de leerjaar,
hebben we geleerd over soorten humor: slapstick,
mop, absurde humor en onbedoelde humor. Nu
gebeurde in de wero-les over UNICEF toch wel het
volgende zeker.
Ik moest een stukje voorlezen over de UNICEFambassadeur Lionel Messi die bij FC Barcelona
speelt: “De kinderen waren natuurlijk erg blij dat
de stervoetballer van FC DE KAMPIOENEN even
met hen kwam praten.” Mijn vrienden vonden het
een grappig voorbeeld van onbedoelde humor.
We leerden ook cartoons teken. Hier een leuke!
Lucas, Gilles (5A) en Louise (5B).

Haiku’s zijn kleine Japanse gedichtjes. Ze hebben een
strak schema. Een haiku bestaat uit drie regels, de
eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede regel
heeft 7 lettergrepen en de derde heeft weer 5
lettergrepen. Een haiku gaat (altijd) over de natuur of
de wereld.

Advent is heel leuk.
Dan komt Jezus dicht bij ons.
Daarna is het kerst.
Rhune (3B)

Het is weer advent.
Ik steek de kaarsen al aan.
Ik denk aan Jezus.
Tuana (3B)

EI

‘t CEDERL
A ANTJE
CEDERLA

’t Cederlaantje toonde zich de voorbije
weken van zijn warmste kant voor de
warmste week van Music for Life.
Dit alles ten voordele van de cliniclowns.

We verkochten 75 liter soep!

We draaiden plaatjes en dansten
voor het goede doel.

GOEDE DOEL
Op 21 november 2016 startten we -naar
jaarlijkse gewoonte- de fruitactie. Kinderen
worden gestimuleerd om elke dag 1 of 2
stukjes fruit te eten.
De opbrengst van deze actie gaat integraal
naar ‘Roparun’.

Op 16 december 2016 volgde een
kerstkaartenverkoop. De leerlingen van het 3de en
5de leerjaar verkochten hun zelfgemaakte wenskaarten
aan de vriendjes van de school.
De totale opbrengst van
deze beide acties
overhandigen we tijdens
de koutkring in januari
aan vertegenwoordigers
van de Moerenlopers en
de Kloddelopers.
In een mum van tijd
vlogen 900 zelf-gemaakte
kerstkaarten de deur uit.

Dit zijn twee plaatselijke
verenigingen die deelnemen
aan de Roparun.
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ZO-werking
Een stiftgedicht
is een gedicht
dat niet ontstaat
door te schrijven,
maar door te
schrappen.
Men “schrijft” een stiftgedicht door met een stift in een
bestaande gedrukte tekst, meestal krantenartikels of
een bladzijde uit een oud boek, woorden te schrappen
tot wat overblijft een gedicht vormt.

K ALENDER

09/01:Brugactiviteit (sterzingen) 3K in het eerste leerjaar
12/01:Zwemmen voor 3A-6A (8.30), 3B-6B (9.00) en 3C-6C (9.30)
14/01:Opendeurdag (10-12.00 en 14-16.00)
16/01:SVS-alles met de bal- voor 4L in Lokeren (9.00-11.30)
19/01:Damiaanactie: filmvoorstelling voor de lagere school
Ouderraad (20.00)
20/01:Koutkring verzorgd door 1L in Kouterkerk (13.15)
26/01:Zwemmen voor 3A-6A (8.30), 3B-6B (9.00) en 3C-6C (9.30)
Verkeersles politie: 6L (8.30), 5L (10.15) en 4L (13.15)
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FAMILIENIEUWS

• Steek over op de juiste plaats.

We leven mee met het
overlijden van ...

Het is van groot belang dat je je kind
leert oversteken op een plaats waar je
kind de wagens goed ziet aankomen en
ook zelf goed zichtbaar is voor de
naderende bestuurders. Dat is
bijvoorbeeld zeker niet tussen twee
wagens. Voor een kind zich op de
oversteekplaats begeeft, moet het
eerst naar links kijken, vervolgens naar
rechts en daarna nog een laatste keer naar links.

Elien Collewaert, oud-leerling
Gentil Neyt, grootvader van Gilles Neyt (6C)
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haiku’s
Ik wil een huisdier!
Ik wil heel graag konijnen!
Mama wil het niet.

• Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan
stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg om de schoolweg
veilig af te leggen? Kies zorgvuldig en oefen de route die het
kind alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd de
veiligste!

Aline (3B)

• De gordel, de juiste reflex! De gordel is hét middel bij
uitstek is om je bij een ongeval te beschermen. Ook voor korte
trajecten of als je enkel via rustige straten rijdt.

• Met de auto? Pas je snelheid aan. Respecteer de
snelheidslimiet binnen de zone 30, maar ook daarbuiten.
Parkeer je auto voor de
veiligheid van de
kinderen niet in dubbele
file op de privéparking
aan de sporthal De
Zeven!
De oprit van het Kapelhof
is een openbare weg.
Er zal aangepaste
signalisatie worden
voorzien door de politie
om daar niet te parkeren
of stil te staan!

Arlind is mijn naam.
Ik kan heel goed voetballen.
Ik speel met honden.
Arlind (3B)

INFO
Belangrijke telefoonnummers
Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Het secretariaat is te bereiken
op secretariaat@dekouterbasiszele.be
CLB: 09/348 25 62
Revalidatiecentrum Koevliet 2A
052/44 52 84
OKO & ZO – naschoolse opvang
052/44 92 85
Deze dienst werkt dagelijks van
6.30 uur tot 18.30 uur !

