GD 6&57

1. WELKOM OP HET FAMILIE-ONTBIJT OP ZO 8 OKTOBER… !

Graag nodigen we jullie uit voor het familie-ontbijt 2018 op zondag 8 oktober vanaf 8.30 uur in de
afdeling Gerard Davidstraat 6. Kom mee genieten van een uitgebreid ontbijt met pistolets, croissants,
koffie/thee, vruchtensap, fruit…
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de week van de Fair Trade en zorgen we voor een heerlijk ontbijt
met producten afkomstig van eerlijke handel.
Deelname aan het ontbijt kost 10 euro per volwassene, 5 euro per kind van 6 tot 12 jaar en is gratis voor
kleuters jonger dan 6.
Het ontbijtbuffet is geopend van 8.30 tot 10.30 uur.
Inschrijven kan tot woensdag 3 oktober via de link op de welkomstpagina van de schoolwebsite
(www.basisschoolchristuskoning.be).
Betalen doe je ter plaatse aan de kassa.
Tot dan !

2. PANNENKOEKENACTIE vanaf maandag 8 oktober
In oktober houden we opnieuw onze jaarlijkse pannenkoekenactie. Met de opbrengst realiseerden we de
voorbije jaren al heel wat aankopen voor alle klassen : touchscreenborden, tv-schermen, picknicktafels,
spelmateriaal,… We hopen ook dit jaar opnieuw vele honderden kilo’s te verkopen.
De pannenkoekenverkoop start dit jaar op maandag 8 oktober en loopt tot 25 oktober.
U krijgt binnenkort alle info.
Met DANK alvast voor jullie steun !

3. KOM- EN KIJKMOMENT
Ouders van toekomstige nieuwe peuters zijn welkom op een kom- en kijkmoment.
U krijgt alle praktische info over ‘de eerste keer naar school’.
Dit gaat door op vrijdag 19 oktober van 9 uur tot 10 uur in onze peuterklas ‘de driehoek’.
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4. DATA OKTOBER - NOVEMBER
Alle data, activiteiten,… vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/index.php/kalender.html

Datum
VR 28/09/2018
MA 01/10/2018
MA 05/10/2018
ZO 07/10/2018
MA 08/10/2018
VR 19/10/2018
ZA 27/10 t.e.m. ZO 04/11/2018
MA 05/11/2018
DO 15/11/2018 – vanaf 15 u
VR 16/11/2018 - namiddag

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Grootouders K2

Wat
Vrije dag – pedagog. studiedag
Facultatieve vrije dag
Kiva-dag / speelstraat
Ontbijt ouderraad
Start pannenkoekenverkoop
Kom- & kijkmoment (peuters die instappen 5/11)
Herfstvakantie
We verwelkomen de nieuwe peuters
Ophalen pannenkoeken!
Grootoudersfeest klassen juf Ella, Sofie en Veerle

5. NIEUW LEERPLAN VOOR HET KATHOLIKE BASISONDERWIJS : Zill !
Zin in leren! Zin in leven!
Vanaf september 2018 zijn we met onze school van start gegaan met het nieuwe leerplanconcept Zill! Dit
betekent dat de oude leerplannen stap voor stap verdwijnen en vervangen worden door het leerplan ZILL.
Zill staat voor Zin in leren, zin in leven.
Het is een totaalconcept waarbij je als leerkracht via allerlei werkvormen de
gekende leerstof van vakken zoals taal, wiskunde, W.O., … linkt en combineert
met de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Alle leerinhouden worden onderverdeeld in 11 ontwikkelvelden.
De 7 cultuurgebonden velden (buitenste cirkel) bevatten doelen die vooral
komen uit de vroegere typische vakken (Nederlands, wiskunde, Frans,
godsdienst, wereldoriëntatie, ...)
De 4 Persoonsgebonden velden (binnenste cirkel) bevatten doelen die meer
gericht zijn op sociale vaardigheden, zelfsturing, attitudes, ...
Op een ‘Zillige’ manier lesgeven betekent dat je lessen en projecten maakt waarbij je verschillende doelen
uit meerdere velden van de binnen- en buitencirkel combineert.
Belangrijke kenmerken van de Zill :
● Leven en leren loopt samen, persoonsgebonden en cultuurgebonden doelen worden gecombineerd
● leerplan loopt door van kleuter (2,5 jaar) tot lager (12 jaar)
● kleiner pakket aan doelen en duidelijker geformuleerd
● grotere focus op attitudes, vaardigheden, talenten, procesgerichte werking, totale ontwikkeling van
elk kind
● als leerkracht heb je meer vrijheid om aan je eigen lessen te bouwen
● veel kansen om leerlinggericht, klasgebonden te werken
● je werkt interactief met de leerlingen
● als leerkracht ben je niet alleen lesgever maar ook coach gedurende het leerproces
● leerlingen krijgen via de Zill hun eigen leren meer in handen, dit draagt bij tot meer zin in leren
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Wij zijn met de scholengemeenschap 2 jaar geleden als proeftuinschool gestart met het verkennen van het
nieuwe leerplan onder begeleiding van de DPB (Dioscesane Pedagogiscge Begeleidingsdienst)
Via lezingen, werkgroepvergaderingen, cursussen, pedagogische studiedagen,… hebben we ons als team
ondergedompeld in deze nieuwe aanpak. Nu zijn we klaar om dit schooljaar ‘18-‘19 in de klassen van start
te gaan. We leggen dit jaar vooral de nadruk op wiskunde.
Uiteraard vraagt deze omschakeling tijd omdat zowel leerkracht als leerlingen zich moeten
aanpassen en omdat we het bereiken van onze doelen en het volgen van de leerlijnen goed
willen bewaken.
Uitgebreide informatie vindt u op de website: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

6. VERBOUWING VAN DE ZOLDERS
VERBOUWING VAN DE ZOLDERS, EEN DROOM DIE EINDELIJK UITKOMT…
Omwille van de grote stijging van het aantal leerlingen op school koos het schoolbestuur ervoor om fors te
investeren. Daarom werd het architectenbureau ‘dertien 12’ gevraagd een concreet plan uit te werken. De
school beschikte ook reeds over een masterplan en had een duidelijke visie over de noden voor goed
onderwijs in de toekomst.
De schoolzolders stonden sedert de start van de school in 1930 leeg. Zonde van zo een grote ruimte nl.
800m². Daarom was al vlug duidelijk dat we met de inrichting van die zolders twee troeven hadden nl.
-duurzaamheid: het gebruik maken van alle beschikbare ruimte
- en zeker ook energiebesparing: het isoleren en vernieuwen van het dak zal onze hoge energiefactuur
ongetwijfeld doen dalen.
Een droom die reeds vele jaren bestond, zal hierdoor werkelijkheid worden.
We hebben een jaar aan het plan gewerkt in een bouwcomité met architectenbureau, school en
bouwdeskundigen. We hebben ook een jaar nodig om het plan te realiseren. Hierdoor zal de school van
deze nieuwe ruimtes kunnen gebruik maken: 4 klaslokalen, een zorglokaal en een polyvalente ruimte.
Ruimtes die de school, gezien heel wat pedagogische vernieuwing binnen ZILL (zie vorig artikel), heel
dringend nodig heeft. De ruimtes worden ingericht volgens de nieuwste normen en met alle noodzakelijke
comfort om goed te kunnen werken. We besteden speciale zorg aan isolatie en ventilatie waardoor het in
alle seizoenen aangenaam vertoeven zal zijn in de nieuwe klassen.
Na de voltooiing van de werken zal de organisatie van de klassen aangepast worden : dan verhuizen we
opnieuw het derde leerjaar naar G. Davidstraat 6. Een 5-tal jaar geleden zijn wij hen, omwille van
plaatsgebrek, moeten verhuizen naar G. Davidstraat 57. Ook daar zit alles nu propvol en keren zij dus
terug naar splinternieuwe lokalen.
Zo een ingrijpend plan wordt niet zonder slag of stoot gerealiseerd. Het leerkrachtenteam helpt solidair
indien een of meerdere lokalen een tijd afgesloten worden. Het is fijn vast te stellen dat dit bouwproject
zorgt voor extra verbondenheid.
We kijken dus hoopvol uit naar het jaar 2019.
We zetten dan een grote stap voorwaarts en bouwen zo opnieuw aan een mooie toekomst voor onze
school !
Wie het plan wil inkijken, kan bij de directeur terecht.
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7. ZONNEPANELEN in de Gerard Davidstraat 57

We kozen ervoor om mee te werken aan een klimaat neutrale school. Daarom stapten we mee in het
verhaal van Coopstroom. Een coöperatief dat burgers wil informeren via infosessies en sociaal bewogen
projecten om na te denken over het klimaat. De school wil een voorbeeld stellen en liet hen zonnepanelen
plaatsen op het dak van de Gerard Davidstraat 57. Volgende vakantie is de Gerard Davidstraat 6 aan de
beurt en het jaar daarop PPP.
Daardoor bieden wij ouders eveneens de kans om mee te stappen in hun verhaal. Dit kan door een
aandeel te kopen zodat zij grotere projecten kunnen financieren.
Wie meer info wil kan via de site www.coopstroom.be de juiste info vinden.

8. MEERDAAGSE UITSTAPPEN
In het 2de, 5de en 6de leerjaar gaan de leerlingen op meerdaagse uitstap.
Dan trekken ze erop uit naar een kasteel, de zee of Heuvelland.
Op de info-avond kreeg u hierover ongetwijfeld al wat informatie.
Alle ouders krijgen enkele weken voor de meerdaagse uitstap ook nog een brief van de leerkracht met
informatie. Wij doen er alles aan om de prijs zo laag mogelijk te houden. Anderzijds is het een unieke kans
om deel te nemen aan een aantal activiteiten die passen in het thema. Het bedrag wordt gespreid
aangerekend.
U krijgt nog een mail waarin we verduidelijken hoeveel voorschotten er gevraagd worden.
We hopen uiteraard op heel boeiende uitstappen.
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9. LUIZEN OP SCHOOL
We streven naar een luizenvrije school. Daarom vragen we jullie medewerking :
- Indien u luizen of neten vaststelt bij uw kind vragen we dit onmiddellijk te melden aan de klasleerkracht.
- De klasleerkracht verwittigt d.m.v. een brief alle ouders van de klas.
- Gelieve dan onmiddellijk te behandelen en elke dag te controleren.
- Gelieve ons op de hoogte te houden indien, na een periode, de besmetting opnieuw vastgesteld wordt.
- Indien nodig controleren wij een hele klas of wordt het CLB ingeschakeld.
Indien we met ieder het probleem aanpakken, zal dit ongetwijfeld effect hebben !
Zie ook www.klasse.be/luizen-uitroeien-in-8-stappen

10. SCHOOLTOELAGE
Sedert enkele jaren komen ook kleuters en leerlingen van het lager onderwijs in aanmerking voor een
schooltoelage.
Via deze linken vindt u alle info en de nodige formulieren :
- https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/aanvraag-van-een-school-en-studietoelage-voor-2018-2019-formulier
- https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-vraag-ik-een-toelage-op-papier-aan
- https://studietoelagen.be/digitaal-loket-school-en-studietoelagen

U kunt de formulieren ook ophalen op het secretariaat van de school.
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11. ONDERWIJSCHEQUES

Dit jaar zijn er ook onderwijscheques van het OCMW van Brugge.
Met een eigen bijdrage van 2 euro ontvangt u een cheque van 10 euro als bijdrage in de schoolkosten.
Deze tegemoetkoming is voorzien voor ouders met een beperkt inkomen, eenoudergezinnen, ouders die
arbeidsongeschikt zijn of werkloos.
Voor meer info https://www.brugge.be/onderwijscheques
Wie toch nog vragen heeft hierover kan informatie krijgen bij de directeur.

Basisschool St.- Lodewijkscollege Christus-Koning * G. Davidstraat 6 + 57 * 8000 Brugge

