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Beste ouders
Het schooljaar loopt zijn laatste weken. De
laatste proeven komen er aan. De voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn volop
bezig. In een laatste krantje bezorgen we jullie
reeds de nodige startinformatie voor 2018-2019.
We kijken volop uit naar het ouderfeest op de
Cederlaan, maar tevens naar de officiële
opening van de nieuwe polyvalente zaal.
Op vrijdagavond is er een plechtige opening
voor genodigden (o.a. ouders die kleuters
hebben of hadden op de Cederlaan).
Op zondag verwelkomen we iedereen die graag
een bezoek brengt aan de vernieuwde schoolomgeving van onze kleuterschool (de nieuwe
zaal, het nieuwe afdak, de nieuwe speeltuigen,
...). Tevens is er de tweede editie van de
Cedersales en treden de kleuters op. Tot dan?
Freddy Baeyens, directeur

Bijna klaar!

De komende dagen wordt er verder gewerkt
aan de omgevingswerken van de nieuwe zaal!

31 stralende eerste communicanten vierden
feest op 10 mei

Terugblik schoolfeest
5 en 6 mei

Eerste leerjaar op uitstap naar Nieuwdonk

Na een lang weekend van feesten en plezier amuseerden we ons nog een extra dagje op Nieuwdonk: samen
met de vriendjes een fikse wandeling maken, picknicken, spelen op de grote speeltuin en ... een lekker ijsje
smullen!

Tweede leerjaar maakt bootjes

2L leerde zelf een bootje maken. Het laten drijven en een klein wedstrijdje houden deden ons veel plezier.

6L leert Koreaans en gaat naar de Megafuif

Koreaans in 6A: Annyeonghaseyo
(‘Hallo’ in het Koreaans).
Miray van 6A leerde haar
klasgenootjes enkele woorden uit
het Koreaans bij. Zowel de juffen
als de leerlingen waren heel
enthousiast! Bedankt Miray voor dit
leerrijk moment.

Op 15 mei 2018 vond de megafuif plaats in het Gildenhuis in Zele voor
onze zesdejaars. Het was MEGAfantastisch! De kinderen hebben enorm
genoten van hun eerste fuif. Alle leerlingen van het zesde leerjaar van
Zele, Berlare, Kalken
en Overmere kwamen
samen om te vieren
dat zij hun ‘Mijn Eigen
Goede Antwoord’
kunnen geven.

Project conflictbemiddeling: ‘De Conflixers’
Beste leerlingen, ouders, sympathisanten,
Dit jaar ben ik, Jana Vincke, laatstejaars student
lager onderwijs. Gedurende dit schooljaar liep ik een
hele fijne stage op De Kouter-basis. De kers op de
taart van mijn opleiding is een eindwerk. Vanuit het
leerkrachtenteam kwam de vraag om te werken aan
een gezondere omgang tussen de kinderen onderling
op de speelplaats. Na een hele zoektocht naar een
manier van werken stel ik u graag het project voor:
“Conflictbemiddeling door peer-mediation:
conflicten worden opgelost samen met opgeleide
leerlingen uit de derde graad die in de rol van
bemiddelaar treden”
Conflicten komen vaak voor in onze samenleving.
Leren omgaan met conflicten en ze ombuigen op een
positieve wijze, kan nieuwe inzichten bieden.
Hoe het is om Conflixer te zijn, laat ik even vertellen
door Muriel Fobe:
“Wij zijn Conflixers. Dat is een andere naam voor
bemiddelaars. Wat doen wij? Wij helpen kinderen een
oplossing te vinden voor hun conflict. Om
bemiddelaar te worden moet je een paar lange,
maar leuke opleidingsdagen volgen. Daar leer je wat
een conflict is, over verschillende emoties en
verschillende stappen om een conflict op een goede
manier op te lossen. We mogen bij een ruzie nooit
een kant kiezen en nooit zomaar een oplossing
geven. De ruziemakers moeten die zelf vinden. Wij
zorgen gewoon dat het gesprek goed verloopt.
Het is heel leuk om te zien dat kinderen na een ruzie
weer vrienden zijn dankzij ons. Het is ook leuk dat je
mensen beter leert kennen. Soms is het wel moeilijk
om iets op te lossen. Bijvoorbeeld als de kinderen
door elkaar blijven praten of als je niet helemaal
begrijpt wat er aan de hand is. Als kinderen te boos
zijn op elkaar en we niet met hen kunnen praten

Een positieve kijk op conflicten, aangeleerd tijdens de
jeugdjaren, vergroot de sociale vaardigheden en zal
ongetwijfeld ook bijdragen tot de
onderhandelingsvaardigheden. Verder leren de
kinderen op deze manier probleemoplossend denken,
handelen samen met anderen, actief luisteren en
gevoelens correct verwoorden.
Een vrijwillige groep van veertien leerlingen uit 5A,
die zich spontaan kwam aanbieden, heb ik opgeleid
tot bekwame bemiddelaars. Nadat ze hun diploma van
“Conflixer” behaalden, gingen zij effectief aan de slag
op de speelplaats. Onze bemiddelaars begeleiden
jongere leerlingen en leeftijdsgenoten in hun
zoektocht naar oplossingen voor meningsverschillen.
Na twee weken testfase zijn de reacties alvast
positief. We hopen op een fijn vervolg!
moeten we alles stilleggen en de leerkracht halen.
Je zou ook kunnen denken: ‘Oei, die Conflixers
hebben dan nooit speeltijd ?’, maar dat is niet waar.
We hebben een vaste plaats om conflicten op te
lossen, het Conflixbankje. Pas als we zien dat er
iemand op het bankje zit moeten we even stoppen
met spelen. We zijn ook altijd met twee Conflixers.
Je blijft telkens een hele dag Conflixer. De volgende
dag is het dan aan twee anderen.”

K ALENDER
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01/06: schoolreis 3L-4L-5L
02/06: klusjesdag Cederlaan
07/06: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
08/06: pizza-verkoop ouderraad
14/06: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
15/06: officiële opening van de nieuwe zaal op de
Cederlaan (voor genodigden)
17/06: ouderfeest, Cedersales en bezoek nieuwe zaal
18/06: schoolreis Cederlaan
21/06: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
22/06: dankavond ouderraad
22/06: schoolreis 1L-2L-6L
25/06: schoolraad (19.30)
27/06: perioderapport 5 en oudercontact einde
schooljaar (16.00 tot 19.00) (niet voor 6L)
27/06: afscheid 6L om 19.30
28/06: eucharistieviering einde schooljaar (10.40)
29/06: koutkring in de sporthal (8.45)
29/06: kleuterkring en afscheid derde kleuterklas
29/06: in de namiddag vrijaf voor de leerlingen

Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Secretariaat: secretariaat.dekouterbasis@kaozele.be

Fluo
-actie
Fluo-actie
Heel veel kinderen hebben meegedaan met onze
actie “fluo aan”. Door deel te nemen kon je een
prijs winnen, waaronder een echte fiets. Tijdens
het schoolfeest werden de winnaars
uitgeloot. Jolien Sabbe won de hoofdprijs: een
fiets. Met dank aan Fietsen Wim.

Weldra V
AK
ANTIE!
VAK
AKANTIE!
Na een schooljaar en werkjaar kijkt elke familie uit
naar een toffe vakantiebestemming. Eind juni en
begin juli wordt de uittocht uit België zeer druk.
Vandaar dat een aantal gezinnen een vroegtijdig
vertrek plannen, nog vóór het schooljaar op vrijdag
29 juni om 11.45 uur eindigt.
Weet dat de overheid de school
geen toelating geeft aan
leerplichtige kinderen voor het
vroegtijdig verlaten van het
schooljaar.

‘t CEDERL
A ANTJE
CEDERLA

Deze kinderen wonnen ook een prijs:
Özturk Açilay, Ryan De Kegel,
FIETSEN
Roxane Fobe, Ilyas Yerlikaya,
Yarne Macharis, Samet Aslan,
Niels Hoogewys, Hira Tekir,
VERKOOP EN HERSTELLEN
Mert-Muhammed Demirci en
VAN ALLE MERKEN
Léonie De Mey.
Proficiat aan alle deelnemers
en winnaars.

Alles staat in bloei in onze moestuin! Hoera!!

Dennenlaan 17
9240 Zele
tel. 052 44 62 30
gsm 0495 22 16 48

