Beste ouders
Wat een leuke start van het schooljaar… Geen mondmaskers meer, uitstappen weer mogelijk, live vergaderen,
een nieuw reftersysteem dat zeer goed onthaald werd door de kinderen, allemaal blije gezichtjes en weer die
losse babbels met de ouders.
Meneer Corona en de herfstziektes brachten hier 2 weken geleden verandering in… We moesten 2 klassen in
quarantaine zetten en klassen en toezichten opvangen omwille van zieke leerkrachten. Ik wil mijn hele team
bedanken voor hun flexibiliteit en harde werk tijdens deze voorbije periode. Ook jullie wil ik bedanken om zo
begripvol met deze situatie om te gaan.
31/10/2021 is een speciale dag voor onze meester Paul. Dit is officieel zijn laatste werkdag! Ik en het hele team
willen hem van harte bedanken voor zijn gedrevenheid en passie! Proficiat meester Paul en geniet ervan!
Mag ik jullie vragen om aandacht te schenken aan volgende punten:
-

Jullie kunnen alle leerkrachten bereiken via mail: voornaam.naam@devaartnevele.be (bvb:
ann.debuck@devaartnevele.be)
Elke maand worden de verloren voorwerpen op de website gezet. Zie deel ouders, verloren hoekje.
Jullie kunnen flyers over kampen en sportactiviteiten vinden op onze website.
Snoep, chocolade en chips zijn niet toegelaten op school. Ook niet in de brooddoos.
Mondmaskerplicht als u de school betreedt.
Gelieve mij steeds zo snel mogelijk te contacteren indien een leerling positief getest wordt: 0478 76 17 78.
Parking Vaart Links:
o Gelieve de rijrichting te respecteren.
o Gelieve traag op de parking te rijden.
o Gelieve correct te parkeren om de kinderen te laten uitstappen of op te halen.
o Kom je kind(eren) bij de leerkracht halen, kinderen mogen niet alleen de parking op.
o Gelieve beleefd te zijn naar elkaar toe. Verkeersagressie op de parking is niet zo’n mooi
voorbeeld voor de kinderen.

Ik wens iedereen een deugddoende en coronavrije vakantie. We zien de kinderen graag terug op 8 november
voor een korte schoolweek. Op 11 en 12 november zal de school gesloten zijn. Hopelijk zien we veel kinderen van
het lager op de 11 novemberviering aan de kerk van Nevele.
Met vriendelijke groeten
Isabelle de Kriek
Directeur GBS De Vaart

Met vriendelijke groeten
Isabelle de Kriek
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leerjaar.

In het vijfde leerjaar worden elk jaar opnieuw kinderen gekozen die
deel willen uitmaken van de milieugroep. Dit jaar wordt de milieugroep
versterkt door Alicia, Emma, Mattiz en Nello. We zijn er ons allemaal van
bewust dat er dringend een verandering in gedrag moet plaatsvinden
want onze planeet zucht en wordt steeds zieker. We willen niet met de
vinger wijzen naar de leiders die het voor het zeggen hebben. Neen
we beginnen in de eerste plaats bij onszelf. Gans onze school kwam
op vrijdag 8 januari samen op de speelplaats. We lieten met z’n allen
onze stem horen. Kleuters, leerlingen, juffen en meesters kwamen om
kwart voor twaalf naar buiten op de speelplaats. Een minuut lang
lieten we ons eigen instrument zo luid als we konden horen omdat onze
stem ontoereikend wordt voor het grote milieuprobleem dat we
kennen. Met dit signaal willen we in groep het alarm voor verandering
laten afgaan. Onze school wil zijn ogen niet sluiten voor het
wereldprobleem. Met z’n allen vliegen we erin.
We zijn met de milieugroep al volop bezig met het maken van een Powerpointpresentatie. We bezochten
reeds de kleuterklassen en lagere klassen om ons voor te stellen en onze bezorgdheid te uiten. Agentjes zullen
dagelijks op de speelplaats controleren of de lichten niet onnodig branden, of er geen afval te bespeuren is
op de speelplaats, handen gewassen worden na elke toiletbeurt, deuren niet onnodig openstaan. Bij
overtredingen is het niet de bedoeling om de leerlingen boetes op te leggen maar wel om de overtreder
aan te spreken. We rekenen een beetje op de goede wil van iedereen. We verzamelden al een grote
hoeveelheid flesdopjes.
In het vijfde leerjaar leerden we over heel wat kunstenaars zoals Keith Haring, Anne-Theresa De Keersmaeker,
Christo en Raoul Servais. We leerden Keith Haring mannetjes tekenen,
inpakken zoals Christo dat deed en kropen in het hoofd van onze
befaamde ‘gouden-palm-winnaar’ Raoul Servais. We leerden heel wat bij
voor het vak ‘Frans’. We leerden heel wat nieuwe woordenschat en
leerden de werkwoorden ‘aller’ en ‘ être’ vervoegen en vertalen. Om de
sleur te doorbreken en de nieuwe woordenschat goed in te oefenen is er
het haaienspel. (Snel de vertaling weergeven is hier het doel). We leerden
voor het vak ‘Wereldoriëntatie’ heel wat over de verschillende perioden
op de tijdband. Er wordt in het vijfde leerjaar wekelijks gewerkt in
verschillende groepjes. Elke keer komen we terecht in een nieuw groepje
zodat we met iedereen leren samenwerken. In groepjes voerden we
allerlei verschillende meetopdrachten uit. Daar zaten moeilijke
opdrachten bij en heel moeilijke opdrachten.
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Julesklas
Op maandag 18 oktober kreeg de Julesklas telefoon van kabouter
Kwebbel, ze was helemaal over haar toeren en had onze hulp nodig.
Kwebbel was haar kaboutervriendjes kwijt, en nu vroeg ze ons om te gaan
helpen.
Dat ging natuurlijk niet direct, dus maakten we met haar de afspraak dat
we de dag erna naar haar bos zouden gaan.
Toen we eraan kwamen was ze nog steeds heel verdrietig. Ze vroeg ons om
haar te helpen zoeken. En wat dacht je, wij vonden haar kaboutervriendjes
allemaal. Maar voor ze met ons mee konden gaan, moesten we een
opdracht uitvoeren op die plaats.
Dat ging van blaadjes zoeken, liedjes zingen en bomen meten tot turnen
met de kabouters.
Kwebbeltje was super blij. En wij ook natuurlijk.

Julesklas

Dinoklas
De eerste uitstap van de Dinoklas was op 18 oktober een feit!
We trokken naar de Brielmeersen en konden daar, onder begeleiding van een gids, een
plaatsje zoeken voor de winterslaap van onze gast in de klas, Titus de egel.
Hij werd allerlei gezellige warme plaatsen aangeboden, maar Titus was heel kieskeurig.
Een plaats bij de kippen, de eekhoorn, de geiten, het konijn ... was niet goed genoeg. Of het
was te hoog, of te vuil, of te diep onder de grond ...
Titus wou zelf de plaats voor zijn winterslaap maken: onder een struik, bedekt met takjes en
blaadjes.
Zo gezegd, zo gedaan!
Wij hielpen met het brengen van blaadjes en takjes, Titus was tevreden en weet nu waar hij zijn
winterslaap kan houden.
Eerst moet hij nog veel eten en zijn winterslaap, samen met ons in de klas, voorbereiden.
En dan, slaap zacht Titus!
U leest het al! We leerden heel veel over de egel, de andere dieren in het bos en dit allemaal
op een wandeling door de Brielmeersen.

Dinoklas

Dinoklas
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N4b
Vrijdag 15 oktober gingen we als echte koks aan de slag. Aan de
hand van een stappenplan maakten we de leukste pizza’s. Het werd
een TOPnamiddag.

N4b

Plukklas
Tijdens het “hoekenwerk” oefenen wij heel wat reken-, taal- en motorische
vaardigheden. Maar ook sociale vaardigheden zoals delen, samenwerken,
rekening houden met elkaar, met iedereen kunnen samenspelen zijn tijdens
deze activiteit zeer belangrijk. Elke maandagnamiddag krijgen wij 5 leuke,
uitdagende opdrachten die we in groepjes van 3 of 4 kleuters door middel van
een carrousel afwerken.

Plukklas

N6
Leeruitstap Brugge (6a en 6b)
In september zijn we op uitstap gegaan naar de triënnale te Brugge. Eerst met de
fiets en daarna met de trein. We moesten achter elkaar fietsen langs de Vaart op
een redelijk laag tempo. Dat vonden sommige leerlingen best jammer. In Brugge
gingen we eerst te voet naar de bib. Daar was er een plaspauze. Daarna zijn we
verder gewandeld naar de poortersloge waar we hadden afgesproken met de
gids. Ze zei dat er iets op de muur stond waar ze later meer uitleg over ging geven.
Het waren vogelhuisjes die overal in Brugge verstopt zaten.
We gingen op stap. Onderweg kregen we verschillende opdrachtjes. Af en toe
stopten we om de moderne kunst te bekijken in de stad. We zagen takken net als
wortels over een muur.
Meer groen in de stad is belangrijk. Op een plasticfolie tekenden we bloemen en
planten. We hielden het voor de huizen . En zo leek het of die bloemen op de
muren groeiden.
We zagen een carrousel met grijze geraamten. De gids liet ons luisteren naar
passende klassieke muziek.
In een houten huis moesten we met spiegels werken.
Ten slotte mochten we nog spelen op een speeltuin voor we terug de trein op
moesten.
Het was een leerrijke, plezante uitstap.
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Proficiat met jouw pensioen meester Paul!
Bedankt voor de mooie jaren die heel onze school heeft mogen
meemaken!
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Het 1ste leerjaar draait op volle toeren !
Lezen, schrijven, rekenen, …... elke voormiddag leren we iets nieuws.

‘s Namiddags oefenen we deze leerstof dan op een speelse/actieve manier in
of leren we de wereld rondom ons wat beter kennen.
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Een uitstapje hoort daar dan zeker bij !

Kortom, er valt altijd iets te beleven in het 1ste leerjaar !
N1

Vriendjesklas
In de vriendjesklas werkten we rond het thema: ”Ik wil jou iets
vertellen”. En dat hoeft niet altijd met woorden te zijn. We kunnen ook
met onze handen en andere lichaamsdelen iets duidelijk maken aan
onze vriendjes. Zo mochten we allemaal eens uitdrukken hoe we zijn
als we boos, bang, verdrietig, moe,… zijn. Een hele leuke activiteit waar
we veel gelachen hebben. We maakten voor onszelf een leuke
microfoon en als we iets willen vertellen dan zeggen we dit door deze
microfoon. Op een andere dag maakten we een mooie tekening en
kleefden er foto’s op van wat wij allemaal in de klas doen. En we
stuurden deze brief naar onze mama en papa thuis. Zo gebruikten wij
een brief als middel om te communiceren. We stapten naar de
brievenbus en fier mochten we onze brief in de brievenbus deponeren.
Hier enkele sfeerbeeldjes van dit leuke thema:

Vriendjesklas

Vriendjesklas
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Steeds een beleving om het bos te verkennen. De zon was van de partij en we
genoten van onze dag vol ontdekkingen en speelplezier !!
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Klasdoorbrekend wegen, gieten en meten. Een boeiende leerervaring !

Vogeltjesklas
In de vogeltjesklas werkten we het thema: “IK KIJK DOOR EEN ROZE BRIL”
uit.
We maakten een heuse brillenwinkel die we de naam “De Regenboogbril”
gaven. Je kon er brillen vinden in alle kleuren van de regenboog.
We gingen brillen passen en in de spiegel kijken. Welke bril past best op onze
neus of bij onze haren? Welke is te groot of misschien te klein? Waarvoor
moeten we hem gebruiken? Is het een leesbril? Een zonnebril? Een duikbril? Een
lasbril…
Ook lieten we onze ogen testen bij juf oogarts. We deden allerlei testjes om te
kijken als onze ogen gezond zijn en heel goed kunnen zien.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is …

Vogeltjesklas

Activiteiten
01/11-07/11
08/11
08/11
08/11
11/11
12/11
15/11
15/11
15/11
15/11
19/11
19/11
22/11
22/11
23/11
25/11
25/11
25/11
29/11
29/11
30/11

Herfstvakantie
Instapdag peuters
Zwemmen N1 en N4
Sportsnack N4-5-6
Wapenstilstand – GEEN SCHOOL
Pedagogische studiedag - GEEN SCHOOL
Zwemmen N1 en N4
Fluoweek
Sportsnack N4-5-6
Vergadering Oudercomité
Werken rond gevoelens
Grootouderfeest
Zwemmen N1 en N4
Sportsnack N4-5-6
Oudercontact + attituderapport
School van toen N4
Leietheater N5
Oudercontact + attituderapport
Zwemmen N2 en N4
Sportsnack N4-5-6
Leietheater Plukklas

02/12
06/12
13/12
13/12
17/12
20/12
20/12
23/12
24/12
24/12
27/12-09/01

Sint op school VM – Clown Rocky NM
Zwemmen N2
Zwemmen N2
Fluoweek
Kerstmarkt + kerstactie
Zwemmen N2
Sportsnack N2-3
Openklasdag Julesklas
Rapport
Halve dag school
Kerstvakantie

