Ze zijn geen tablet, maar werden geboren in 3D.

Openluchtklassen uitgesteld

Ze doen bruisen.

Vorig schoolschooljaar konden onze sportklassen naar Brugge door het coronavirus niet
doorgaan. We planden onze openluchtklassen dit schooljaar eind oktober in de
veronderstelling dat we deze zonder problemen konden laten doorgaan. Maar aangezien we
het openbaar vervoer niet mogen gebruiken en alle klassen steeds als aparte groepen moeten
bekeken worden, wordt het financieel en organisatorisch ook eind oktober onhaalbaar om te
gaan.
We proberen onze sportklassen alsnog uit te stellen naar het einde van het schooljaar. We
houden jullie hierover op de hoogte.

Ze zijn eeuwig jong, omdat jong zijn zo besmettelijk blijft.
Ze zijn het die het verschil maken, zoals Taylor Mali al riep.
Ze zijn gewoon nodig, volgens de OESO meer dan ooit.
Ze zijn het die onze kinderen doen leren, lachen en troosten.
Ze zijn het die het wonder van een eerste gelezen zin helpen ontdekken.
Ze zijn het die kinderen oppikken in hun leefwereld en die wereld opentrekken.
Leraren zijn geen superhelden, ze zijn er namelijk altijd voor hun leerlingen.
Ze redden de wereld niet.

STAGIAIRES Ergo op school

Ze helpen de wereld elke dag maken.

Ook dit schooljaar zijn er opnieuw stagiaires ergotherapie op onze school.
Deze kunnen in samenwerking met ons leerkrachtenteam ingezet worden om kleuters en
leerlingen te helpen door het geven van motorische vaardigheidstraining, speltraining,
rekentraining, (meta)-cognitieve vaardigheidstraining, socio-emotionele vaardigheidstraining of
zelfredzaamheidstraining. Dit betekent extra kansen voor onze kinderen.
Juf Maxime is reeds begonnen en deze maand komt er nog juf Evelyne bij. Bedankt hogeschool
Odisee!

Albertbuffet en Café Albert

Solibert
Ook dit schooljaar blijft ons
solidariteitsfonds ‘Solibert’ bestaan.
Ouders die een studiebeurs ontvangen kunnen
genieten van een verminderd tarief op de
maandfacturen. Indien u denkt hiervoor in
aanmerking te komen, spreek dan de directie of
meester Eddie hierover aan.

Ons geliefd Albertbuffet en ons informeel
momentje om koffie te drinken Café Albert
kunnen door de nieuwe coronamaatregelen
niet doorgaan. We hopen alvast ons Café
Albert snel terug op de agenda te kunnen
zetten en ons Albertbuffet later op het
schooljaar te kunnen laten doorgaan.

Ouderbetrokkenheid
Dit schooljaar gaat de school samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) werken
aan ouderbetrokkenheid.
Wetenschappelijk onderzoek zegt dat een goede samenwerking met ouders een positief
effect heeft op het welbevinden , het zelfvertrouwen , een positieve attitude , de sociale
competenties , het cognitief functioneren en de leerprestaties van alle leerlingen.

Ook het denkwerk over Solibert zal verder gezet
worden. Wij zijn nog op zoek naar ouders die
samen met ons willen nadenken om ons
solidariteitsfonds verder uit te bouwen.
Interesse?
Mail naar Eddiejanssens
@sint-albertschool.be

We zien de ouders van onze kinderen als onze belangrijkste partners in de opvoeding van de
kinderen. Daarom willen we graag samen met jullie bekijken hoe we het best met elkaar
kunnen samenwerken en communiceren.

Fruit op school
Op donderdag biedt de school elk
kind een stuk fruit aan. We starten
hiermee op 1 oktober. We vragen
slechts €6 per kind per schooljaar
hiervoor.
We vragen om ook op vrijdag een
stuk fruit mee te geven aan je
kind(eren).

Saida werkt voor het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en zal ons hierbij ondersteunen. Jullie
zullen haar vaak zien aan de schoolpoort , jullie spontaan aanspreken en ze zal ook aanwezig
zijn op de oudermomenten die op school georganiseerd worden.
We vinden het belangrijk om de mening van ouders te beluisteren.
Daarom zal Saida regelmatig aanwezig zijn op school en jullie aan de schoolpoort aanspreken
over:



Welke activiteiten we op school kunnen doen samen met jullie
Hoe we het best met elkaar kunnen communiceren

Wij kijken alvast uit naar een goede samenwerking met jullie.

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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L5: 12u30-13u30:
grappling
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10u30-12u00:
zwemmen
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L2: 12u30-13u30:
grappling
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L5: 12u30-13u30:
grappling

L1+L2:
10u30-12u00:
zwemmen

15

16

L5: 12u30-13u30:
grappling

L1+L2:
10u30-12u00:
zwemmen

Stempelloop
Sippelberg

19

ZA ZO
3

Beste ouders
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Ondertussen is het schooljaar al een maand verder. We blikken al terug op een vliegende start.
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Voornamelijk dankzij een fantastisch leerkrachtenteam. Een team dat we heel graag extra in de kijker
willen zetten.
Niet alleen omdat het binnenkort Dag van de Leerkracht is, maar ook omdat ons team er staat en
elke dag opnieuw probeert het beste van zichzelf te geven. Met ongelofelijk veel energie loodsen ze
uw kind(eren) doorheen de dag en bouwen ze aan een plek waar kinderen kunnen dromen, floreren
en zich ontplooien.
Met dit gedicht van Pedro De Bruyckere willen we graag deze superhelden in de verf zetten. In dikke
rode verf met een likje fluo en veel magisch poeder!

L3: 9u30-14u00:
KOOKmet
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L2: 12u30-13u30:
grappling
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L5: 12u30-13u30:
grappling

L1+L2:
10u30-12u00:
zwemmen

Leraren zijn geen superhelden.
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Al zullen ze hun leerlingen redden als het moet.

Ze zijn wel regisseurs van hun eigen werk.
Ze zijn acteurs die elke dag in interactie gaan met hun publiek.

L5: 10u30-12u00:
Bronks

L2: 12u30-13u30:
grappling

Ze redden de wereld niet als de nood het hoogst is.

Ze zijn wel schrijvers die elke dag nieuwe stukken bedenken.

L6: 8u30-12u00:
Koken met
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L5: 12u30-13u30:
grappling

L1+L2:
10u30-12u00:
zwemmen
L3: 13u00-15u00:
Film
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Ze zijn vaak noodgedwongen administratieve wonderkinderen die minutieus bijhouden hoe ze zelf en
hun leerlingen evolueren.
Ze zijn geen ouders.
Ze zijn wel een luisterend oor.
Ze zijn geen Google, ze weten niet alles.
Maar ze zien er leuker uit dan een zoekmachine.
Ze geven suggesties die de zoekmachine steeds weer verslaat.
Ze zetten aan tot denken.

