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Beste ouders
Op school willen we onze kinderen voorbereiden op hun
toekomst. We trachten ze op een eigentijdse manier de
vaardigheden voor de samenleving van de 21ste eeuw
aan te leren: sociale vaardigheden, communiceren, omgaan
met media, creatief en kritisch zijn, probleemoplossend
denken, samenwerken, zelfredzaamheid,... Ons nieuwe
leerplan ZILL helpt ons daarbij.

Sint op school

Maar er zijn nog andere vaardigheden die we onze kinderen
moeten meegeven. Met een belangrijk woord zou ik het
graag RESPECT noemen. Het lijkt niet normaal om dit als
een evidente vaardigheid te beschouwen. Vele voorbeelden
uit de media van de afgelopen weken bewijzen dat. Ook op
school merken we een gebrek aan respect bij vernielingen
van recente verfwerken, het toiletbezoek, omgaan met
elkaar,... We willen daar samen met de kinderen aan werken
en rekenen op de medewerking van jullie, ouders. Het zijn
vaardigheden die kinderen van jongsaf moeten aanleren.
We moeten onze kinderen leren om op te komen
voor meer respect.
We naderen het eindejaar. We wensen jullie
namens het schoolteam fijne feestdagen toe!
Directeur Freddy Baeyens

Werken met de Bee-Bot in het 1L

Voorlezen in het 1L
Bakken in het 4L

KALENDER
03/12: eerste zondag van de advent
05/12: dag van de vrijwilliger
LABO voor het zesde leerjaar
06/12: toneel Cederlaan in De Wiek
10/12: tweede zondag van de advent
11/12: medisch schooltoezicht 5A in het CLB Lokeren
LABO voor het derde leerjaar
13/12: oudercontact op de Cederlaan (nm)
17/12: derde zondag van de advent
20/12: t/m 22/12: perioderapport 2 (lager)
22/12: kleuterkring Cederlaan (14.00u.)
koutkring verzorgd door 4L (13.15u.)
24/12 t/m 07/1/2018: kerstvakantie

WIST JE
... dat de werken voor onze nieuwe polyvalente
zaal op de Cederlaan goed opschieten? Op dit
moment is de dakbedekking gerealiseerd.

INSCHRIJVINGEN
Binnenkort starten de nieuwe inschrijvingen met de
computer. Normaal heeft ieder kind geboren in 2016
een brief ontvangen vanuit het LOP.
Is jullie kindje geboren in 2016 en hebben jullie geen
brief ontvangen, verwittig dan de leerkracht of het
secretariaat.
Niet vergeten:
opendeur op zaterdag 13/01/2018 (9 tot 12 uur).
Verdere info: www.naarschoolinzele.be

Hoera! Een baby!
Ridvan, broertje van Omer(6A)

BEL
ANGRIJKE INFO
BELANGRIJKE
Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Secretariaat: secretariaat@dekouterbasiszele.be

Grootouderfeest op ‘t Cederlaantje

... dat meester Guy reeds enkele weken hulp krijgt
van de opa van Camiel (2C) en Alixe Opsomer (3K)
tijdens de technieklessen?
... dat reeds enkele ouders heel wat DUPLOblokken bezorgden? Bedankt daarvoor!

Op het grootouderfeest werden de bouwvaardigheden van groot en klein getest. Passend toch?!

Koutkring, verzorgd door het zesde leerjaar

Yinthe, Laure, Emily en Elien
zongen ‘Samen voor altijd’ van
Marco Borsato.

Trots om het behalen van hun
zwemdiploma!

