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Beste (groot)ouder(s)

Een nieuw schooljaar is weer gestart. Het
herfstweer is ook aangebroken. Covid,
apenpokken, griep,…. blijven hopelijk weg van
ons. Met het thema “het wordt een magisch jaar”
hebben we mooie vooruitzichten. Verschillende
activiteiten staan op het programma: halloween,
de warmste week, dikke truiendag, de
klimaatbende, schoolfeest, schoolreizen,… We
verwelkomen terug juf Sarah die dit jaar zorgjuf
bij ons is. En geloof het of niet … dit alles wordt
aan mekaar gehouden door de inzet van de
juffen en meesters voor uw kinderen. Kortom,
het wordt weer een boeiend jaar!

UIT

 Directeur Luc

De kinderen zorgen ervoor dat ze
alle nodige werkboeken meehebben
in de boekentas om hun huiswerk te
kunnen doen.
Schrijfgerief graag ook meehebben
in de schooltas.
Om 17u zijn er geen rijen die de
kinderen naar huis of naar de boom
begeleiden. De ouders wachten de
kinderen op op de
kleuterspeelplaats OF aan de boom.
Ze mogen ook alleen naar huis,
indien akkoord van de ouder(s).
Maak hierover duidelijke afspraken
met uw zoon(s) of dochter(s) a.u.b.

HUISWERKBEGELEIDING

Op dinsdag 13 september ging de
huiswerkbegeleiding van start.

Deze biedt de leerlingen van het 3de –
6de lj de mogelijkheid om op dinsdag en
donderdag van 16u10 tot 17u in stilte
hun taken te doen voor school, onder
begeleiding van één of twee
leerkrachten.

We mogen spreken van een succes! Op
dinsdag zijn er 22 leerlingen
ingeschreven en op donderdag 11. De
exacte data zijn terug te vinden op
Google Classroom van de klas waarin
uw zoon/dochter zit (brief betaling)

Nog enkele concrete afspraken:

Groetjes van de begeleidende
leerkrachten:

Juf Baudine, juf Sarah, juf Evelien, juf
Evy en meester Robby



Meester Marcellino is een nieuwe leerkracht in het lerarenplatform. Hij
helpt in onze school waar nodig.
Meester Maarten vervangt juf Hilde als leerkracht zedenleer.
Juf Sarah stelt zichzelf hieronder voor:

WELKOM
KLEUTERS
Op 1 september startten 2 nieuwe peuters, Joanna en Olivia, en 3 eerste
kleuters: Lyona, Tess en Lana. In het 2de kleuter kwam Leon erbij en in het
derde kleuter mochten ze Juan en Ismail welkom heten.

LAGER
In de lagere afdeling zijn 3 leerlingen gestart: David in het eerste leerjaar en
Layton en Sara beide in het tweede leerjaar.

LEERKRACHTEN
Bij het begin van het nieuwe schooljaar konden we naast enkele nieuwe
leerlingen, ook een paar nieuwe leerkrachten verwelkomen.

Dit schooljaar ben ik, Sarah Van Den Bruaene, met veel enthousiasme
gestart als nieuwe zorgjuf op onze school. Voor velen onder jullie ben ik
geen nieuw gezicht. Vorig schooljaar ondersteunde ik juf Evelien met de
anderstalige nieuwkomers.
Als zorgjuf zal ik te vinden zijn in de klassen om zowel de leerkrachten als
de leerlingen te ondersteunen. Op deze manier leer ik uw kind goed kennen,
dit is belangrijk om zo de zorg te kunnen afstemmen die uw kind nodig
heeft. Ik vind het belangrijk om vaak te overleggen met de klasleerkracht
aangezien zij dagelijks met uw kind werkt in de klas. Maar ik vind het
minstens even belangrijk om u, als ouder, te betrekken aangezien u uw kind
het best kent.
Ik kijk uit naar een fijn schooljaar en een goede samenwerking.
Juf Sarah

dinsdag 17 januari:

donderdag 19 januari:

OUDERCONTACT KLEUTER

Volgende data staan gepland
voor het oudercontact van de
kleuters:

eerste, tweede en derde kleuter

derde kleuter.
Wegens het grote aantal derde
kleuters wordt de groep
opgesplitst.

Vanesa, zusje van Larisa (2de kl)
en Narek Martirosyan (3de kl)
Elly, zusje van Fré Devos (1ste
kl)
Emiel, kleinzoon van directeur
Luc Musschoot
Odile en Odette, kleinzoon en -
dochter van turnleraar Dany
Verheire

GEBOORTEN 

 

FAMILIENIEUWS

Jens Declercq en Kelly Dierickx,
ouders van Noami Declercq (3de
kl)

HUWELIJK 

Van harte gefeliciteerd!

Vormselcatechese 2023

Eerste communie 2023

INFO-AVONDEN 

woensdag 30 november 2022 om 
20 uur in de kerk van Sijsele: voor de
ouders van vormsel-kandidaten   om de
uitleg te vernemen over het hoe en wat
van de vormselcatechese.

dinsdag 29 november 2022 om 
19 uur in de kerk van Sijsele voor de
ouders zodat ze weten wat er
aangeboden en verwacht wordt.

VOOR DE AGENDA



STRAPDAG
Op vrijdag 17 september was het
opnieuw STRAPDAG. 
We spoorden iedereen aan om zoveel
mogelijk te voet of met de fiets naar
school te komen. Een dag om nog eens
in de kijker te zetten dat wij allemaal op
een duurzame en veilig manier naar
school kunnen komen. We zongen en
dansten samen op het nieuwe
STRAPLIED. We lieten het slechte weer
ons niet weerhouden om een heus
parcours af te leggen op onze grote
speelplaats. We hebben geslalomd
tussen alle kegels, gefietst over rampen,
probeerden de wip te trotseren, enz.
Het was met andere woorden super! 

Juf Baudine

EEN BROKJE CULTUUR VOOR DE 
EERSTE GRAAD

We gingen naar de schoolvoorstelling “Zee
om zeep” waarbij de kinderen werden
geconfronteerd met de plasticvervuiling in
de oceaan. Een spannend verhaal met
zeeliedjes en een mooi decor van gebruikt
plastic. De kinderen zaten op de scène en
bevonden zich letterlijk in het verhaal. Ze
hebben genoten.

Juf Viviane



LETTERS IN DE EERSTE KLAS
 
 

In de eerste klas gingen we
van start met het aanleren

van letters: schrijven, lezen,
stempelen en creatief

ontwerpen.
 

Juf Viviane

 

Beste lezer,

Wat fijn dat u de tijd neemt om de schoolkrant en ons artikeltje te lezen!
We willen hierbij gelijk even de kans aangrijpen om onszelf “de
Ouderwerkgroep” wat meer naamsbekendheid te verschaffen.

Wat mag u van ons verwachten dit jaar? Wij organiseren/helpen mee met
tal van leuke activiteiten tijdens het schooljaar.
Denk aan: Film for life, Sint-Maartensstoet, Bloemenverkoop, Schoolfeest,
Verrassingsdag

Nu is het als ouder natuurlijk erg fijn om hierbij betrokken te zijn en al die
blije gezichtjes te zien!

Heeft u interesse om eens deel te nemen aan één van onze activiteiten
samen met onze toffe groep?
Wij kunnen altijd helpende handen en/of nieuwe leden gebruiken!
Ook voor verbeterpunten/suggesties staan wij steeds open.
U kan ons bereiken via ouderwerkgroepsijsele@hotmail.com.

Voor alle leerlingen: We wensen jullie een supergoed Spoorjaar toe!!

Ouderwerkgroep - Het Spoor Sijsele

Ps: hebben jullie ons gespot op Barrio Tilo?


