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NIEUWSBRIEF januari 2018
Beste ouders,
Bij het begin van het nieuwe jaar 2018 past het om even stil te staan en jullie te danken voor de
goede samenwerking in het voorbije jaar. Ik wens jullie van harte veel levensvreugde en een
goede gezondheid voor iedereen in jullie familie.
Ook in 2018 bouwen we verder aan ons schooljaar op dezelfde enthousiaste manier. Samen
met de leerkrachten en leerlingen gaan we op ontdekkingstocht om veel bij te leren en verder te
werken aan onze professionalisering binnen ons nieuw ZILL-project. We gaan ervoor!
Ik wens eveneens alle kinderen een goede proefwerkenperiode toe. Rust en kalmte zijn in zo’n
periode heel belangrijke componenten. Laat ons deze levenswijsheid meenemen voor 2018:

Durven beginnen
Willen geloven
Leren ontdekken
Mogen ervaren
Laten gebeuren
Kunnen loslaten
Een mooi, uitdagend 2018!
Vriendelijke groeten,
Myriam Monstrey
directeur
Maandelijkse rekening
Op het einde van elke maand wordt de onkostenrekening meegegeven met uw kind. Dit is de
afrekening voor maaltijden, drank, zwemmen, eventuele uitstappen en/of bus. . De rekening
van januari wordt doorgemaild op vrijdag 2 februari. Wie geen post per mail ontvangt, krijgt
de rekening via de agenda. U hebt dan tijd tot vrijdag 9 februari om de rekening van januari
te vereffenen via overschrijving. Gelieve met deze afspraken rekening te houden, waarvoor
onze dank. Indien er problemen zijn met overschrijven of betalen, kunt u steeds contact
opnemen met de directie en dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.
Studie na school
In de afdeling Zerkegem start de studie voor de kinderen van het derde tot en met het zesde
leerjaar op maandag 15 januari 2018 van 16.15 uur tot 17.00 uur. De studie gaat door op
maandag, dinsdag en donderdag en dit enkel tijdens de proefwerkenperiode. De studie eindigt
op dinsdag 23 januari. De kinderen die wensen deel te nemen aan de studie, moeten wel
ingeschreven zijn in de buitenschoolse opvang en de ouders moeten het ook meedelen via de
agenda. Indien we geen schriftelijke vraag hebben van de ouders kunnen de kinderen niet op
school blijven. Gelieve daarmee rekening te houden. Langs deze weg proberen wij tegemoet te
komen aan de wens van de ouders.
In de afdeling Snellegem blijft de bestaande regeling i.v.m. de studie zoals tijdens het schooljaar.
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Nieuw gezicht in onze afdeling Zerkegem
In onze afdeling Zerkegem zal juf Dana Van den Abeele op verschillende dagen in januari
samen met juf Evelien in de klas staan. Zo zal zij de klas leren kennen en heel goed voorbereid
worden op de werking van het vierde leerjaar om dan in februari alleen verder te werken.
Normaal gezien zou juf Evelien dan in bevallingsverlof gaan voor de rest van het schooljaar.
We heten juf Dana van harte welkom in onze school.
Dank voor uw begrip. Indien u vragen heeft, kan u steeds bij mij terecht.
Het gaat goed met ZILL in beide afdelingen?
Ondertussen zijn we reeds een volledig semester bezig met het uitproberen van het nieuwe
leerplan ZILL (Zin in Leven, Zin in Leren). Het leerplan is ondertussen goedgekeurd door het
departement onderwijs en zal dus van start gaan in de vrije scholen in september 2018. De
meeste scholen starten dan met de introductie. Deze fase zijn wij reeds voorbij, de introductie
werd aan ons gegeven vorig schooljaar. Bij de aanvang van dit schooljaar hebben wij jullie in
de kick-off gezegd dat wij heel wat nieuwe manieren van lesgeven gingen uitproberen. Dit
hebben we dus al veelvuldig in verschillende lessen en met verschillende klassen uitgeprobeerd
in het voorbije semester.
Ik denk dat ieder van jullie van bepaalde activiteiten heeft kunnen meegenieten via de
klasblog van uw kind of via de verhalen waarmee uw kind naar huis kwam. Ook wordt u door
bepaalde leerkrachten af en toe geïnformeerd via een brief in het heen-en-weerschrift of
agenda. Op onze facebookpagina kan u ook verschillende sfeerbeelden bekijken.
Wij zijn alvast super enthousiast en zien meer en meer positieve resultaten verschijnen in de
klaswerking en ook een betere motivatie om tot leren te komen bij de kinderen. We zien ook
heel veel kinderen meer en meer initiatief nemen in hun eigen leerproces. Ze krijgen meer en
meer verantwoordelijkheid over hun eigen leren en dat is voor sommige kinderen ook niet
altijd eenvoudig. Het is onze taak om alle leerlingen daarbij te helpen. Graag geef ik u nu een
aantal voorbeelden van nieuwe werkvormen die in de klas gebruikt worden.
In de kleuterafdeling wordt er meer en meer klasdoorbrekend gewerkt. Verschillende
leeftijden zitten samen in groep en leren van elkaar. Ook geven we de kleuters de mogelijkheid
uitdagingen aan te gaan, ieder volgens zijn eigen ontwikkeling. Zo zijn de kleuters sterk
gemotiveerd om nieuwe dingen bij te leren. Alle kleuters krijgen de nodige prikkels volgens
hun eigen ontwikkeling. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd door de
leerlingen van de lagere school en dit wordt dan aan de kleuterklassen aangeboden. Zo
bewijzen onze lagere schoolkinderen dat ze zelf initiatief kunnen en durven nemen en werken
wij aan ondernemerszin binnen hun eigen ontwikkeling en hun eigen leefwereld. De
kleuterjuffen werken daarbij meer en meer samen. Ze zijn samen verantwoordelijk voor jullie
kleuters, iedere juf met haar eigen talenten.
In de lagere school wordt er heel veel gebruik gemaakt van nieuwe actieve werkvormen:
contractwerk, coöperatief leren, klasdoorbrekend werken( in gemengde groepen van
verschillende leeftijden samen), les in mini-klasjes, hoekenwerk, enz…
Er zijn ook in de laatste maand heel veel activiteiten uitgewerkt met verschillende klassen.
Binnen bepaalde werothema’s wordt samen met collega’s lesgegeven en kunnen de kinderen
ook verschillende onderwerpen zelf aangeven waarover ze meer willen leren. Zo blijven ze
ook meer gemotiveerd om bepaalde leerstofonderdelen onder de knie te krijgen. Er worden
ook heel wat nieuwe vaardigheden aangeleerd. Ik denk hierbij aan kritisch denken, maar ook
probleemoplossend werken, zelfstandigheid alsook creatief denken staan bovenaan ons
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verlanglijstje. We werken echt samen met het hele team aan uitdagend onderwijs voor uw
kind. Momenteel staan we reeds heel ver in ons denkproces en willen we binnenkort nog een
stapje verder gaan. Dit zouden we graag met jullie verder delen in het veranderforum op
maandag 22 januari om 19.30 uur in de eetzaal in Snellegem. Iedereen ontvangt nog een
individuele uitnodiging. Op dit forum zal u kunnen meedenken met onze verandercoach en
met het team over de veranderingen binnen onze visie en binnen de manier van werken in
onze school. Ik wil u langs deze weg ook nog eens bedanken voor de kansen die u ons team
geeft om samen met uw kinderen bepaalde nieuwe dingen uit te proberen.
Ook het team van De Loopbrug verdient een pluim bij deze vernieuwingen. Ik merk een heel
groot enthousiasme en een inzet van alle mensen. Niet in te schatten. Dank je wel!!
Nog enkele belangrijke data!
10 januari: - kriebelteam te Snellegem
- bibliotheekbezoek voor beide afdelingen
- zwemmen voor 2Ka en 3Ka (tweede + derde kleuter Zerkegem)
15 januari: start semesterproeven
16 januari: 20.00 uur oudervereniging Zerkegem.
17 januari: zwemmen Ze
18 januari: toneel voor peuters, eerste kleuter en tweede kleuter Ze/Sne
19 januari: zwemmen Sne
22 januari: veranderforum ZILL te Snellegem
24 januari: einde semesterproeven voor alle leerjaren
26 januari: sportdag voor de kleuterafdeling Ze+Sne in VTC Jabbeke
29 januari: pedagogische werkdag voor de leerkrachten. Vrije dag voor de kinderen!!
30 januari: 17.00 uur oudercontact voor de afdeling Snellegem (kleuter + lagere)
31 januari: - 17.00 uur oudercontact voor de afdeling Zerkegem (kleuter + lagere)
- zwemmen Ze

