Fotozoektocht in Molenbeek
In opdracht van Eva en Eddie trokken we, met een opdrachtenblad en smartphone, in kleine
groepjes door Molenbeek.
Doel van het spel: selfies maken op verschillende opgegeven locaties.

In een museum (Migratiemuseum)

Aan Foyer

Aan het CLB

 Op 10 maart om 19u tot 20u organiseren we opnieuw een
DIALOOG. Dialoog is een bijeenkomst tussen ouders, directie en
beleidsmedewerkers van school. Hierin wordt ruimte gecreëerd
voor bezorgdheden van ouders. Telkens wordt een onderwerp
grondig besproken. Het onderwerp wordt op de bijeenkomst
gekozen door de aanwezigen (geen vooraf gepland onderwerp).
Inloggen kan via deze code voor de meeting in de ochtend:
https://meet.google.com/txi-ioet-sdz

Op locaties waar je kan sporten of spelen

Bij de Vaartkapoen

Op het bevrijdersplein

Op de mooiste plekjes van Molenbeek

 Op 18 maart komt de schoolfotograaf langs.
We hebben er toch voor gekozen om dit
- Corona-proof - te laten doorgaan.

Met een vriendelijke Molenbekenaar

Ondertussen hadden juryleden juf Chris en juf Edith

 Sinds enkele weken kan je ons ook volgen via Instagram.
Daar posten we regelmatig fijne sfeerbeelden en
interessante info. Op die manier kunnen we jullie alvast
digitaal binnen de schoolmuren binnenlaten.
U kan ons vinden via @Sintalbertschool

een prijs voorzien voor de winnaars!

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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Dit schooljaar werken we aan een intensief pedagogisch traject rond Oriëntatie
op de Wereld en thematisch werken vanuit het nieuwe leerplan.
Veel van onze nascholingen, ondersteuning door de pedagogische begeleiders
van het Katholiek Onderwijs, personeelsvergaderingen en pedagogische
studiedagen zijn hieraan gekoppeld.
Goed onderwijs hangt ook nauw samen met de nabije omgeving, de
geschiedenis en de context waarin onze leerlingen leven. Tijdens de
pedagogische studiedag van 24 februari trokken we in kleine bubbels met de
collega’s rond in onze gemeente, Sint-Jans-Molenbeek.
We hebben een aantal nieuwe leerkrachten die Molenbeek nog niet zo goed
kennen.
Een interactief spel liet hen kennismaken met de mooie, interessante, leerrijke
en culturele plekken in onze nabijheid. In dit krantje vind je enkele mooie foto’s
die illustreren dat deze dag ook heel verbindend heeft gewerkt.
Vanaf 15 maart worden de maatregelen om (dag)uitstappen buiten de school te
organiseren, versoepeld. Wij kijken hier alvast naar uit en hopen ook de
kinderen weer mee te nemen naar leerrijke plekken in de omgeving. We
wachten ongeduldig op meer details vanuit scholengemeenschap en de
overheid.
We zijn ook heel fier jullie onze nieuwe Instagrampagina van onze school te
mogen voorstellen. We proberen om regelmatig aan jullie een inkijk te geven in
wat er zich binnen de schoolmuren allemaal afspeelt. Meer info over deze pagina
die je kan volgen, binnen in dit krantje.

Warme groet
Eddie en Eva

