kunstkuur, leesproject & nieuwe boeken

Solibert

We gaan dit schooljaar nauw samenwerken

Ook dit schooljaar blijft ons solidariteitsfond

met de Academie voor Beeldende Kunst

‘Solibert’ bestaan.

Sint-Lukas. Een leerkracht van de academie
zal onze leerkrachten en kinderen komen
ondersteunen voor muzische vorming.

Ouders die een studiebeurs ontvangen
de maandfacturen. Indien u denkt hiervoor in

Vorige week hebben we op onze school een

aanmerking te komen, spreek dan de directie

hele lading prachtige prentenboeken,

of meester Eddie hierover aan.

leesboeken, weetjesboeken toegezonden
gekregen. Meer dan 250 nieuwe boeken
worden de volgende weken verdeeld over
onze klassen. Vorig schooljaar haalden we

 Juf Judit, onze zorgleerkracht in de lagere school, zal tot aan de herfstvakantie afwezig
zijn. We wensen haar een goed herstel en kijken uit naar haar terugkomst.

kunnen genieten van een verminderd tarief op

 Ook in onze school is het lerarentekort voelbaar. We hebben gelukkig twee nieuwe
leerkrachten, juf Lisa en juf Nelle, gevonden die we hartelijk verwelkomen op onze school. Wij
roepen luid naar de huidige en nieuwe minister van Onderwijs: Pak het lerarentekort aan!

Ook het denkwerk over Solibert zal verder
 Ouders zijn welkom op onze school. Ook na de start van elke schooldag is iedereen welkom op
de speelplaats. We vragen wel samen te komen op de kleine speelplaats na het belsignaal. Op
die manier zijn de kinderen niet afgeleid tijdens de lesuren.

gezet worden.
Een datum voor een nieuwe vergadering
volgt.

een subsidie binnen waarbij we naast heel wat

 We zoeken nog een vrijwilliger om te helpen tijdens het middagtoezicht. Ken je iemand? Of
wens je meer informatie? Mail naar directie@sint-albertschool.be

boeken, ook ondersteuning krijgen om te
werken aan een inspirerende leesomgeving op

 Dit schooljaar bieden we de kinderen ook tijdens de middag zinvolle ateliers aan.
Sport, theater, beeldend werken … We bouwen aan een mooi aanbod. Binnenkort zal je
hierover en over de voorwaarden meer informatie krijgen.

onze school.

 Dit schooljaar start voor het eerst in de geschiedenis van Sint-Albert een onthaalklas met
een eigen klasleerkracht. Juf Inge zal de allerkleinsten dit schooljaar begeleiden.
Voorlopig krijgen de eerste kleuterklassers en de onthaalklassers les in hetzelfde klaslokaal,
maar we hopen spoedig een eigen klas te voorzien. We zijn daar volop mee bezig.

zorg kleuters:

Chris Aelenbergh

K0:

Inge Hauwaert

kinderzorg:

Annelies Declercq

K1:

Nisha Deboes

verpleegkundige:

Ann Van den Abeele

K2:

Evelien Vereycken

zorg lagere school:

Judit Verhasselt

K3:

Tasha Coussement

L1:

Karen Dedonder

leerkracht LO:

halftijds Egbert Van de Schoot
halftijds Lisa Declerc

beleidsondersteuner
en zorgcoördinator:

Eddie Janssens

secretariaat:

Katrien Sohier

onderhoudspersoneel:

Amina Abakkiou
Soghra Bazar

L2:

halftijds An Verbeiren
halftijds Egbert Van de Schoot

L3:

Petra Haesaerts

L4:

Nelle Dermaut

L5:

Annabel Van Den Broucke

L6:

halftijds Caroline Dehaene
halftijds Lisa Declerc

Aanbod vrije tijd BroM - Brede School Molenbeek
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert BroM in september een vrijetijdsmarkt om het vrijetijdsaanbod in
Molenbeek bekend te maken bij ouders en kinderen. Dit jaar organiseren ze twee evenementen op 2 verschillende
dagen en locaties.
3,2,1,GO!
o Wanneer: Woensdag 11.09.2019 van 13 tot 16 uur
o Waar: Feestzaal aan Sippelberg (Sippelberglaan 1) (vlakbij metro Osseghem)
o Wat: Kinderen en ouders zijn welkom om:
§ kennis te maken met activiteiten in de vrije tijd
§ deel te nemen aan workshops en animaties
-

PLAY (en EZELSOOR)
o Wanneer: Zaterdag 14.09.2019 van 13u30 tot 16u30
o Waar: Huis van Culturen en Sociale Samenhang (Mommaertsstraat 4)
o Wat: Kinderen en ouders zijn welkom om:
§ nieuwe boeken te kaften op Ezelsoor
§ kennis te maken met activiteiten in de vrije tijd
§ deel te nemen aan workshops en animaties
Heb je hier nog vragen over? Bekijk zeker de website www.bredeschoolmolenbeek.be, de uitleg werd ook in het
Frans en Engels vertaald.
Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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16u00-17u00:
infomoment
ouders in de
klassen
17u00-18u00:
Infomoment
nieuwe ouders
met directie
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8u00-9u30:
Café Albert
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L5-L6:
10u25-12u00:
zwemmen

Een nieuw schooljaar kan spannend en veelbelovend zijn.

L1-L2-L3-L4:
13u30-15u00:
Bibliotheek

We zijn blij dat we in de komende periode voor het eerst op Sint-Albert een eigen onthaalklasje zullen
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Een nieuwe leerkracht? Een nieuwe klas?
Dit is zeker van toepassing op de instappertjes van twee jaar en half.
hebben voor onze allerkleinsten..
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ondersteunen vanuit zijn of haar expertise op beeldend vlak.
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VRIJE DAG
=
GEEN SCHOOL
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Vorige week arriveerde op ons schooltje een gigantische lading boeken. Allemaal zorgvuldig geselecteerd
door onze leerkrachten uit een aanbod van hedendaagse topliteratuur voor kinderen en jeugd. We willen dit
schooljaar inzetten op een inspirerende en aantrekkelijke leesomgeving voor onze kinderen. Wij vinden
leesmotivatie en leesplezier erg belangrijk.
“Leesmotivatie en leesprestaties sluiten elkaar niet uit: via leesplezier en leesmotivatie lezen kinderen met meer
engagement”, zegt Hilde Van Keer, professor aan de UGent. “Meer betrokkenheid leidt tot betere

L5-L6:
10u25-12u00:
zwemmen?

30

ons team te versterken. We wensen hen alvast een boeiend en fijn schooljaar.

Brussel op school. Deze creatieve leerkracht komt de leerkrachten en leerlingen inspiratie geven en

Lagere school:
9u00-15u00:
Scholenveldloop
Molenbeek

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG
=
GEEN SCHOOL

Dat is niet het enige verrassende nieuws dit schooljaar. We verwelkomen een aantal nieuwe leerkrachten om

We hebben, dankzij het project Kunstkuur, ook elke week een extra leerkracht van de Sint-Lukas Academie

K3:
10u00-12u00:
Bibliotheek
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Beste kinderen, ouders, naasten

leesvaardigheid.”
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L5-L6:
10u25-12u00:
zwemmen
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We vullen al die nieuwe plannen graag aan met heel veel goesting.
Goesting om onze Sint-Albertschool verder uit te bouwen.
Goesting om al de Sint-Albert-ketjes en ketten mee op sleeptouw te nemen en te verwonderen en te
verbazen, te laten genieten en ontdekken, te leren leren en te tonen dat er zoveel geweldigs te weten, zien en
beleven valt in deze wereld.

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school

