Kunstketten

Voorleesweek
Beste ouders en collega’s,
Dank je wel aan iedereen die kwam voorlezen. Ik hoorde enkel maar positieve commentaar.
Van onthaalklas tot zesde leerjaar, ik zag heel wat leerlingen stralen want mama of papa
kwam lezen, juf of meester las een spannend, raar, verwonderlijk verhaal voor.
Ikzelf las in het vijfde en het derde een verhaal voor in het Engels.

Vorige maand gingen we van start met ons project "Kunstketten".
Dit project is in samenwerking met enkele leerkrachten van de Sint-Lucasacademie.
Zij zullen ons meerdere dagen per week muzisch komen ondersteunen tijdens allerlei lessen.
In het vijfde leerjaar werd de actualiteit zo op een creatieve manier omgezet in Stopmotion. De kinderen experimenteerden met beelden, geluid en tekentechnieken.

Nog nooit zijn jullie zo stil geweest. Juffen en meesters ik vond het hartverwarmend om

Tijdens het thema "de voortplanting van planten", onderzochten ze verschillende soorten

jullie zo enthousiast te zien na het voorleesmoment in een andere klas. Verwacht je dus

vruchten door er zelf verf van te maken. Zo zie je maar hoe kunst, techniek, natuur, taal

maar aan een vervolg.

en zelfs wiskunde allemaal met elkaar verbonden zijn!

Nog een kleine shout out voor elke voorleesouder. Dank u, thanks, merci, shokran.

Juf Petra aka boekenjuf

KLIK-KLAS
Het vijfde leerjaar is dit schooljaar, in samenwerking met BRUZZ Ket,
een KLIK-klas. Wij bestuderen en analyseren het nieuws uit Brussel. Dit nieuws zetten we
om in filmpjes, foto's of teksten. Als een echte redactie gaan we aan de slag met Ipads,
computers, artikels,... Zo komen we tot een resultaat dat op de échte site van BRUZZ Ket
gepubliceerd kan worden.
Neem zeker eens een kijkje op www.bruzzket.be om onze zelfgemaakte stop-motion filmpjes
te bewonderen. Je kan zelfs een fijne reactie achterlaten. Die lezen we graag!

Meer foto’s vind je op onze website: www.sintalbertschool.com

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam

December 2019
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K2: Fruit verdelen

L3-L4:
10u25-12u00:
zwemmen

L3: 10u30-12u00:
Mus-e

L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

L1: 12u00-15u00:
Mus-e
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L5: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

L4: 13u30-15u00:
Bronks
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Beste ouders
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8u15-9u15:
Café Albert

L3: 10u30-12u00:
Mus-e
L1: 12u00-15u00:
Mus-e
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Maar de nieuwe minister Weyts heeft beslist om het nieuwe inschrijvingsdecreet uit te stellen. De kans bestaat nu dat
er in sommige scholen opnieuw gekampeerd zal worden. Wanneer ouders op school zelf inschrijven, kan de school weigeren
op basis van capaciteit.

L5: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

L4: 13u30-15u00:
Mus-e

Wij hebben op onze school een maximum capaciteit van 20 kinderen per klas. Dit voornamelijk omwille van de beperkte
oppervlakte van onze klassen en de speelplaats. De meeste klassen op onze school hebben ondertussen dit aantal
bereikt.

L1-L2-L3-L4:
13u00-15u00: Bib
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L2: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

19

20

K0: Fruit verdelen

L3-L4:
10u25-12u00:
zwemmen

L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu

De voorbije weken spraken veel ouders me aan over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.
Geen evidente vraag voor mij als nieuwe directeur.
Normaal zou het nieuwe decreet dat onder minister van Onderwijs Crevits werd uitgewerkt binnenkort in voege treden.
Daarin stond geschreven dat het verplicht zou worden in scholen met een capaciteitstekort, zoals ook onze school, om
ouders digitaal te laten aanmelden.

K1: Fruit verdelen K0-K1: 8u45-10u00:
kleutertuin
L3: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu
L3-L4:
10u25-12u00:
zwemmen

L2: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu
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Voor de onthaalklas zullen broers en zussen van kinderen op de school kunnen inschrijven op het secretariaat van onze
school. Voor alle andere klassen zal het inschrijven van broers en zussen via aanmelding gebeuren op internet. Meer info
op inschrijveninbrussel.be.
Hieronder de tijdlijn voor het schooljaar 2020-2021:

L5: 12u00-13u30:
Jiu Jitsu
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NIEUWJAAR 2020!

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school
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Aanmelden of inschrijven
broers en zussen &
kinderen van personeel

Inschrijvingen aangemelde
broers, zussen en kinderen
van personeel

Aanmelden
alle kinderen

Bekendmaking
resultaat

Inschrijvingen
aangemelde
leerlingen

6 – 17 januari 2020

27 januari – 17 februari
2020

2 – 31 maart
2020

30 april 2020

4 – 26 mei 2020

Start vrije
inschrijvingen

29 mei 2020
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We communiceren voor de kerstvakantie ook via flyers naar alle ouders en kinderen die broers of zussen hebben die naar
onze school willen komen.
Ik wens ieder van jullie een prettige en sfeervolle maand december met veel warmte en gezelligheid.

Eva

