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Advent, hoopvol uitkijken
Zwangere ouders
die uitkijken
naar de geboorte
van hun kind.
Handen
die tasten
naar wat te gebeuren staat,
naar wie komen gaat.
Voorzichtig strelend,
actief verkennend
geven ze
hun droom
een concrete vorm:
het uitzicht
van een mens,
vertrouwen
in de toekomst.
Het toppunt
van hoop
is dat.
Dat is advent.
Welkom,
goddelijk Kind.
Juf Debby, klasleerkracht van de flamingo’s en haar man Frederik keken ook negen maanden uit
naar de komst van hun wondertje. Op 27/11/2019 verwelkomden zij hun zoontje: Simon. We
wensen hen een prachtige toekomst vol dromen en vertrouwen toe.

Op 10 december vieren de leerlingen uit de klas van de pinguïns, de koolmezen, de lijsters, de
flamingo’s, de ooievaars, de zwaluwen, de valken en de pimpelmezen een adventsviering in de
Sint-Annakerk. Alle ouders, grootouders, opvoeders en verzorgers zijn van harte welkom.
Op 17 december vieren de leerlingen uit de klas van de kanaries, de vinken, de toekans en de
pauwen een adventsviering in de Sint-Annakerk. Alle ouders, grootouders, opvoeders en
verzorgers zijn van harte welkom.

Dank je wel, Sint en piet
Dinsdag 3 december brengt de Sint met enkele pieten een bezoek aan onze school.
De Sint brengt in de klassen gekozen didactisch materiaal voor . Bedankt lieve Sint!

Wereldlichtjesdag op 8 december

Lichtjeswandeling op 13 december
Maak op vrijdag 13 december een winterse wandeling door het met kaarsjes verlichte
Bottelare. Zet je muts op, trek je handschoenen aan, trek je wandelschoenen aan en laat je
verrassen door gezellige kersttaferelen en de vele muzikale klanken. Tijdens de wandeling
zorgen we ervoor dat je energiereserve op peil blijft en dat je je voldoende kan opwarmen. Na
de wandeling ben je ook nog welkom op school om wat na te genieten … Ook daar bieden wij
wat aan om te eten en te drinken. Geniet ook van het mooie gezang van ons schoolkoor.
Kortom: een niet te missen sfeervolle avond voor jong en oud!

Het vertrek van de wandeling is voorzien tussen 17.30 u. en 18.30 u. Mogen wij vragen om voor
de wandeling je aan te melden in de school aan de kassa?
Geïnteresseerd in dit kerstevent? Aarzel dan niet om je in te schrijven. Dit kan tot en met 10
december. Ga naar de schoolwebsite (https://www.visitatiebottelare.be/onze-school-2) en
daar vind je een rubriekje over de lichtjeswandeling.

Wil je je voorzien van extra verlichting? Dat kan en mag! Wij verkopen lichtgadgets ten
voordele van de warmste week. De opbrengst van deze verkoop schenken we aan Pleegzorg.
Hopelijk mogen wij jullie verwelkomen.

Succesvolle groentepakkettenverkoop
We braken opnieuw ons record wat de verkoop van de groentepakketten betreft: 970
pakketten gingen de deur uit! Bedankt aan het oudercomité voor de sterke organisatie. 970
dankjewelletjes aan alle kopers van de pakketten.
Dankzij deze verkoop kunnen we een digitaal bord aanschaffen voor de klas van de toekans. De
overige opbrengst houden we nog even in kas. We dromen immers van een renovatie van de
keuken in het hoofdgebouw.

Pimp je speelplaats
Vorige week zaterdag werkte onze werkgroep verder aan het speelplaatsproject. Ze verzetten
een heleboel karweitjes: het creëren van twee rustplekjes (tipi’s), het herstellen van de
muziekmuur, het vastleggen van de speelplaatstegels en het opruimen van de klushoek.
Ondertussen werden de afspraken over het gebruik van de rustplekjes in alle klassen
besproken. We vragen aan de ouders/begeleiders/verzorgers deze rustplekjes te respecteren
en niet als speelplek te gaan gebruiken.
Wanneer de leerlingen worden opgehaald is het niet de bedoeling dat ze –na het
afhaalmoment- nog gebruik maken van de speelberg of andere speeltuigen.
Bedankt aan alle klusjesmannen- en dames! Knap werk!!

Sportkampen
Sporteiland komt al enkele jaren bij ons op school sportkampen organiseren. Dat is dit
schooljaar ook zo. We delen jullie graag al de periodes mee:
Paasvakantie:
-6 tem 10 april (week 1)
Zomervakantie:
-6 tem 10 juli (week 1)
-17 tem 21 augustus (voorlaatste week)
Meer info kan je verkrijgen via hun website: sporteiland.be. Tijdig inschrijven is de boodschap!

Verkeer op school: Beloofd!
Een belofte kan levens redden. Want als jij aan
jouw kind belooft om je altijd aan de
snelheidsbeperkingen te houden, zal je dat ook
effectief doen. Als we dat allemaal samen doen,
dan wordt de straat van onze school alvast een pak
veiliger. Beloof het ook op beloofd.be

Misschien zie jij het ook wel zitten om verkeersouder te worden? Dan kan je je registreren op
https://www.verkeersouders.be/
We geven graag nog wat extra info mee.
Verkeersouders zijn vrijwilligers die mee ijveren voor de
verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van leerlingen, in en rond
de school, maar ook op weg van en naar school. We zeggen
verkeersOUDER, maar eigenlijk bedoelen we iedereen die zich inzet
om de school en de leerkrachten te helpen: oma’s, opa’s, buren,
tantes, nonkels of andere vrijwilligers.
Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: verkeersouders
zijn niet perse gemachtigd opzichters. Verkeersouder ben je sneller dan je denkt! Als je af en
toe een handje toesteekt in de school van je kind (bv. tijdens de verkeersweek of bij de
begeleiding van de kinderen), dan ben je er al een! En dan loont het de moeite om je gratis te
registreren.
Door je te registreren als verkeersouder, kun je genieten van verschillende voordelen:


Na je inschrijving krijg je gratis een startpakket opgestuurd met daarin het fel gegeerde
fluohesje Verkeersouder, een brochure Iedereen verkeersouder!, een kortingsbon van 10
euro voor Bobbejaanland, een informatiebrochure over kinderen veilig vervoeren in de
auto, een leuke linnen tas en toffe magneetjes waarmee je als fiere verkeersouder kan
uitpakken.









Je krijgt vijf keer per schooljaar de digitale nieuwsbrief Verkeer op School in je mailbox,
met telkens flink wat inspiratie om verkeersactiviteiten te organiseren, het laatste
nieuws op het vlak van verkeerseducatie, wedstrijden, polls,…
Als verkeersouder kan je gratis deelnemen aan het Congres Verkeer op
School (zie www.congresverkeeropschool.be).
Je kan voor je school een gratis actiepakket Fietscontrole, Parkeerdruk, Zone 30 of Op
uitstap met de fiets bestellen.
Je kan lid worden van de facebookgroep Verkeersouders waar je in contact komt met
andere verkeersouders over heel Vlaanderen.
Je wordt uitgenodigd voor de Dag van de Verkeersouder, een ontspannende
ontmoetingsdag voor het hele gezin.
Je school krijgt een extra punt om een medaille Verkeer op School te behalen (meer
info zie www.verkeeropschool.be).

Meld je aan
Basisschool kiezen? Meld je aan!
Is je dochter of zoon geboren in 2018? Of wil je je kindje naar een andere school laten gaan
vanaf schooljaar 2020-2021? Dan zal je het kunnen aanmelden via het digitale aanmeldsysteem
voor kleuter- en lager onderwijs. Merelbeke sluit immers aan bij het Gentse aanmeldsysteem.

Waarom kiest Merelbeke voor dit systeem?
Met een digitaal aanmeldsysteem krijgt elke ouder een gelijke kans om in de school van zijn
keuze in te schrijven. Kamperen is daardoor niet meer nodig. Bovendien krijgen kinderen zo ook
de meest eerlijke kans om in hun buurt naar school te gaan.
Alle basisscholen uit Merelbeke stappen mee in het systeem. Ook als er in de school van jouw
keuze nooit capaciteitsproblemen geweest zijn, is het belangrijk om je kind aan te melden. De
situatie op school kan immers elk jaar veranderen.

Hoe gaat het in zijn werk?
In december krijg elke ouder met een kind geboren in 2018 een informatiebundel in de bus.
Wie geïnteresseerd is, kan op ook een informatiesessie bijwonen in het gemeentehuis van
Merelbeke. Tijdens die sessie krijg je heel wat praktische informatie over het aanmeldsysteem,
maar ook tips over hoe je een school kan kiezen. Hou onze facebookpagina in de gaten voor de
datum van deze infosessie.
De aanmeldperiode voor kinderen geboren in 2018 en voor nieuwe scholen in het schooljaar
2020-2021 gaat van start in het voorjaar 2020. Dan zal je via de website kunnen inloggen en je
schoolkeuze doorgeven. Hoe snel je aanmeldt speelt geen rol, zolang je het maar doet tijdens
de aanmeldperiode. Je zal tijdens het aanmelden kunnen zien hoeveel vrije plaatsen er zijn in
elke school. Je kiest dan ook best scholen uit met voldoende vrije plaatsen. Er staat geen limiet
op hoeveel scholen je opgeeft. Wie meerdere scholen bezoekt en opgeeft, vergroot zijn kans
om in een school naar keuze te kunnen inschrijven. Omdat Merelbeke aansluit bij het Gentse
aanmeldsysteem, kan je zowel een voorkeursschool in Merelbeke als in Gent aanduiden. Vooral
voor wie op de grens woont, kan dat een voordeel zijn.
De toewijzing gebeurt na de aanmeldingsperiode. Er wordt bij de toewijzing rekening gehouden
met de sociale mix en met de afstand tussen de school en het thuisadres of met de afstand
tussen de school en de werkplek van de ouders. Je krijgt nooit een school toegewezen die je
niet hebt aangeduid. Na de aanmeldingsperiode verneem je via de post of per e-mail in welke
school je je kind kan inschrijven. Om in te schrijven, maak je een afspraak met de school in
kwestie.

Wat als je je kind niet aanmeldt?
Heb je je kind niet aangemeld? Dan kan je je zoon of dochter inschrijven in een school waar nog
vrije plaatsen zijn. Hou er wel rekening mee dat het niet zeker is dat er nog vrije plaatsen zullen
zijn in de school van jouw voorkeur. Het is dus zeker aangeraden het digitale aanmeldsysteem
te gebruiken.

Wie?
Alle kinderen geboren in 2018 zullen moeten aanmelden vanaf het voorjaar van 2020.
Voorbeeld: Je kindje is geboren op 20 december 2018. Het zal pas instappen op school op 1
september 2021. Je dient je kindje aan te melden in het voorjaar van 2020.
Daarnaast dien je ook de aanmeldingsprocedure te volgen indien je je kind voor het schooljaar
2020/2021 wenst te veranderen van school.
Voorbeeld: Jouw kindje zit in het derde leerjaar op school A. Je verhuist naar een andere wijk in
Merelbeke en zou graag je kind laten schoollopen in school B vanaf september 2020. Je meldt
je kind aan via de aanmeldingsprocedure vanaf het voorjaar van 2020.
Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen
met het Sociaal Huis via info@sociaalhuismerelbeke.be.
Aanmelden voor basis- (en secundair) onderwijs kan vanaf het voorjaar 2020 via https://
meldjeaan.merelbeke.be.
Wij houden jullie in elk geval op de hoogte van de concrete planning en data.

Data
2 - 31 maart 2020: aanmelden
30 april 2020 (uiterste datum): resultaten aan ouders
4-26 mei 2020: inschrijven leerlingen met een ticket/toewijzing uit de aanmeldingsprocedure
29 mei 2020: start vrije inschrijvingen

Afwezigheden in ons team
Vanaf 1 december is juf Ingrid afwezig. Zij wordt vervangen door juf Emmeline. Emmeline stond
tot voor kort halftijds in de klas van de struisvogels, ter vervanging van juf Anne Jacobs. Vanaf
maandag, 2 december staat juf Emmeline voor de klas van de lijsters.
Juf Emmeline wordt op haar beurt vervangen door juf Céline Eeckhout.
Ondertussen kreeg de klas van de pauwen een nieuwe klasjuf: juf Saar De Stoop. Zij volgt juf
Tineke Van Assche en juf Naomi De Buyzerie op.
Juf Naomi nam vorige week de fakkel over van juf Debby Van Wassenhove, die nu een
welverdiende bevallingsverlof opneemt.
We wensen alle leerkrachten veel succes toe. Aan onze leerlingen en hun
ouders/verzorgers/opvoeders wensen we een fijne nieuwe samenwerking toe met de
betrokken leerkrachten.

Middagactiviteiten
We herhalen graag nog even dat bij een deelname aan een van de activiteiten over de middag
het is aangewezen dat uw kind boterhammetjes blijft eten. Het is voor jouw kind net iets
rustiger eten als het boterhammetjes kan blijven eten. Het is voor de toezichters niet mogelijk
maaltijden opzij te houden of de leerlingen extra aan te porren om (nog) sneller te gaan eten.
Ondertussen worden heel wat activiteiten aangeboden: schoolkoor-programmeerlessentekenlessen-yoga-Jos Mos-Kinderraad.

Droom geluk: Kagoe
‘Mensen die hun omgeving goed observeren en waarderen, zijn gelukkiger.’
In december zetten we Kagoe in de kijker. Deze vogel brengt de pijler ‘Opmerken en
waarderen’ aan. Aan de hand van zijn verhaal en enkele opdrachtjes werken we aan deze
gelukspijler in de klas.

Letterduiveltjes?
Ook al besteden we er heel wat aandacht aan toch sloop in onze vorige nieuwsbrief o.a. een
spellingfout in de werkwoordspelling. Onze excuses hiervoor. Was het een slordigheid of een
letterduiveltje?
We doen ons best om ze te vermijden naar de toekomst toe.

Kalender december- januari
Maandag, 2 december 2019

Dinsdag, 3 december 2019
Woensdag, 4 december 2019
Donderdag, 5 december 2019

Vrijdag, 6 december 2019
Zaterdag, 7 december 2019
Zondag, 8 december 2019
Maandag, 9 december 2019
Dinsdag, 10 december 2019
Woensdag, 11 december 2019
Donderdag, 12 december 2019
Vrijdag, 13 december 2019

Zaterdag, 14 december 2019
Zondag, 15 december 2019
Maandag, 16 december 2019
Dinsdag, 17 december 2019
Woensdag, 18 december 2019
Donderdag, 19 december 2019
Vrijdag, 20 december 2019
Zaterdag, 21 december 2019
Zondag, 22 december 2019
Maandag, 23 december 2019
Dinsdag, 24 december 2019
Woensdag, 25 december 2019
Donderdag, 26 december 2019
Vrijdag, 27 december 2019
Zaterdag, 28 december 2019
Zondag, 29 december 2019
Maandag, 30 december 2019
Dinsdag, 31 december 2019
Woensdag, 1 januari 2020
Donderdag, 2 januari 2020
Vrijdag, 3 januari 2020
Zaterdag, 4 januari 2020
Zondag, 5 januari 2020
Maandag, 6 januari 2020
Dinsdag, 7 januari 2020
Woensdag, 8 januari 2020
Donderdag, 9 januari 2020

Vrijdag, 10 januari 2020

Tekenles
VM: MST voor zwaluwen
VM: toekans: Bezoek aan de bib
Bezoek van de Sint
Tekenles
VM: Pimpelmezen en valken naar de sociale
kruidenier
Zwaluwen en ooievaars naar Lyceum Popelin
Lokale vrije dag – geen opvang
Wereldlichtjesdag
tekenles
Adventsviering tweede en derde graad
Typles
Warme actie door koolmezen en valken
Yoga KS+eerste graad
Tekenles
Warme kersttruiendag
Yoga vanaf lijsters en flamingo’s
Vanaf 17:30: Lichtjeswandeling
Geen warme maaltijden voor de lagere school
NM: bezoek aan het College Paters Jozefieten in
Melle door ooievaars en zwaluwen

Kerstviering kleuterschool op school
Tekenles
Adventsviering eerste graad
Tekenles
Zwemmen
Rapport

Start van de kerstvakantie
Kerstmis

Nieuwjaar
Einde van de kerstvakantie

Tekenles
Typles
Tekenles
Bijeenkomst Jos Mos
Valken en pimpelmezen: Fabriek Energie
Bijeenkomst van de kinderraad
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