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Nieuwjaarswensen
We wensen jullie mooie dromen toe. Dromen die je stap voor stap kan waar maken.

We wensen jullie een jaar vol fijne ontmoetingen waaruit nieuwe relaties kunnen groeien.

We wensen jullie een jaar vol ontdekkingen waar je ongedwongen voor kan openstaan.

We wensen dat je veel opmerkt en gaat waarderen. Maar we wensen ook dat je evenveel
opgemerkt of gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet.

We wensen van harte dat je mag zijn wie je bent!

We wensen jou een jaar vol GELUK.

Inschrijvingen kinderen geboren in 2018 en
schoolveranderingen
Maandag 20/01/2020 startte de voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van
personeel met geboortejaar 2018. In deze periode kunnen alle kinderen met geboortejaar 2018
die een broer of zus hebben of kinderen van personeel zich inschrijven. Deze voorrangsperiode
loopt nog tot 31 januari 2020.
We mochten reeds enkele ouders van ‘toekomstige instappertjes’ ontvangen om hen te laten
kennis maken met onze school en de werking ervan. Wie vrienden, kennis of familie heeft die
interesse hebben in onze school, aarzel niet onze gegevens door te geven. We geven graag
eerst een kleine rondleiding voordat een kindje wordt ingeschreven/aangemeld.
Ondertussen vind je op de website en de facebookpagina van de school de brochure 'Gids om je
in te schrijven'. Hierin vind je alle info mbt het inschrijven van leerlingen in alle Merelbeekse
scholen.
Hieronder vind je het tijdspad mbt MJA.

 20 – 31 januari : °2018 broer/zus en kind van personeel – inschrijven in de school zelf

(Wij gaven de inschrijvingsdocumenten reeds mee aan sommige ouders. We
verwachten deze documenten zo snel mogelijk op het secretariaat terug.)
 2 maart 12u ’s middags tot 31 maart 12u ’s middags : aanmelden
 vanaf 28 april 12u ‘s middags: resultaat bekend aan de scholen en de ouders
 4 – 26 mei : inschrijven kinderen met ticket op de school
 29 mei : start vrije inschrijvingen op de school
Wie meldt aan?
 Alle kinderen die geboren zijn in 2018
 Alle kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen
Communicatiematerialen van MJA2020: elektronisch
De website: https://meldjeaanbasis.gent.be
De brochure, klik hier
Het filmpje met uitleg over de aanmeldingsprocedure staat op het You Tube Kanaal.
De helpdesk voor scholen, aanmeldpunten en andere
organisaties: meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be en 02 553 18 52.
Informatie over de wijkwandelingen en infosessies op scholen
(binnenkort): https://meldjeaanbasis.gent.be > meer info
De brochure in een andere taal ? Binnenkort beschikbaar op http://meldjeaanbasis.gent.be >
meer info

Inschrijvingen secundair onderwijs
Binnenkort kun je aanmelden voor een secundaire school
Van 23 maart (12 uur ’s middags) tot 22 april 2020 (12 uur ’s middags) kun je je kind aanmelden
voor een secundaire school. Aanmelden kan zowel voor scholen met 1A (getuigschrift
basisonderwijs) als met 1B (geen getuigschrift basisonderwijs) en voor het buitengewoon
onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) – type 9, zowel 1A als 1B. Voor de andere opleidingsvormen
van het buitengewoon onderwijs kun je inschrijven in de school zelf van 9 tot en met 20 maart
2020 voor broers, zussen en kinderen van personeelsleden en vanaf 23 maart voor alle
anderen.
Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt. Als
je niet aanmeldt, kun je je kind pas inschrijven vanaf 6 mei 2020 indien er nog vrije plaatsen
zijn.
Duid meerdere scholen in het aanmeldingssysteem aan, waar je kind graag naar toe wil gaan. Er
is geen limiet. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in de school van
voorkeur niet. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent
Sociale media
Van 23 maart (12 uur ’s middags) tot 22 april 2020 (12 uur ’s middags) kun je je kind aanmelden
voor een secundaire school. Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het
binnen die periode gebeurt. Je kan meerdere scholen aanduiden. Er is geen limiet! Alle info op
www.aanmeldensecundairescholen.gent

Schoolfacturen in een ander jasje
Weldra ontvang je opnieuw een schoolrekening. Tot op heden werd dit afgedrukt op een blad
waarop reeds een overschrijvingsformulier werd voorzien. We kozen ervoor dit niet meer te
doen. Dit zorgt ervoor dat de lay-out er ietwat gewijzigd uit zal zien. De afspraken rond
betalingen blijven uiteraard dezelfde. ;-)

Warme bedragen voor goede doelen
Bij het vieren van de grootouderfeesten werden er originele
kunstwerken en overheerlijke koekjes verkocht. We kozen ervoor
om de opbrengst hiervan te schenken aan Pleegzorg Vlaanderen.
Geven maakt mensen gelukkiger en dat konden we zeker ervaren
bij het doneren van 6OO euro aan deze warme organisatie.
De pimpelmezen en valken organiseerden in de ganse basisschool
een klusjesactie. Zij verkochten ook snoepjes en koekjes en brachten muzikaal talent samen.
Deze muzikanten brachten na school een klein concertje. Hun goede doel was ‘Feestvarken’.
FEESTVARKEN vzw zet zich in om verjaardagspakketten samen te stellen voor kinderen waarbij
dit niet evident is. Via OCMW’s bezorgen we een
verjaardagscadeau, een pakket om uit te delen in de
klas en alle nodige attributen om thuis een
verjaardagsfeestje te kunnen organiseren.
Met fierheid konden zij een cheque van 1300 euro
overhandigen.

Bedankt aan iedereen die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

Schooljaarthema: DROOM geluk
Onze leerlingen maakten reeds kennis met vijf geluksvogels. Sporo bracht de gelukspijler
doelen aan, Kaketoe bracht ons in verbinding met elkaar en stelde relaties centraal, Alba had
het over openheid en zingeving, Kagoe legde de nadruk op opmerken en waarderen.
De januarivogel is Dipper. Dipper gaat over mezelf zijn.
Mensen die blij zijn met wie ze zijn, zijn gelukkiger.
In verschillende klassen kwamen talenten ter sprake en
werden complimenten aan elkaar gegeven.
Op 30 januari is onze eerste grote geluksshow gepland.
Met muziek, dans, ritmiek, kunst en theater zetten we de
eerste gelukspijlers nog even in de kijker.
Het grote publiek krijgt dit spektakel nog niet te zien. Zij
moeten nog wachten voor het grote geluksfeest dat wordt
opgezet tijdens het schoolfeest.

LOKALE VRIJE DAG OP 27/01/2020: GEEN OPVANG
Visitatiequiz
Voor het eerst organiseert ons oudercomité een
quizavond. Het wordt een quiz waarin gepeild
wordt naar jullie algemene kennis. We maken er
een gezellige avond van met vrienden en kennissen
van de school.
Inschrijven kan nog steeds.
De link vind je op de website van de school.

Ontbijtpakkettenactie: sponsoring gezocht
Om onze school financieel bij te staan organiseert het oudercomité op zondag 22 maart een grote
ontbijtpakkettenactie.
Dit kan enkel maar slagen indien we beroep kunnen doen op talrijke sponsors.
Hierbij een warme oproep naar jullie. Indien jullie werken in een bedrijf dat graag financieel of met een
schenking van bepaalde producten wenst mee te werken aan deze actie, laat het ons weten!
Met jullie steun maken we er een opnieuw een fantastische ontbijtpakkettenactie van.
Graag jouw reactie indien je ons kan helpen met onze zoektocht naar sponsors. Wij contacteren jou na
het ontvangen van dit antwoordstrookje voor concrete afspraken. (Dit kan ook digitaal verstuurd
worden naar info@visitatiebottelare.be.)
______________________________________________________________________________
O Wij wensen graag met ons bedrijf financieel/met een schenking van bepaalde producten te
sponsoren.
O Wij ontvangen bij financiële steun een attest van sponsoring.
O Wij bezorgen de school ons logo zodat wij vermeld zullen worden in het Visitatiekrantje. (mailen
naar info@visitatiebottelare.be)
Naam firma: ………………………………………………………………………………………………………
Ouder/grootouder/kennis van:………………………………………………………………………….
Mijn e-mail:………………………………………………………………………………………………………..
Mijn gsm-nr: ……………………………………………………………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………….

Toucountouna
Reeds enkele jaren heeft Merelbeke een stedenband met Toucountouna (Benin).
Sinds die stedenband er is, worden onze vierdeklassers jaarlijks ondergedompeld in het verhaal
van Benin dankzij het project ‘Fête Afrique’.
Vorig schooljaar kregen we voor het eerst de Beninmobiel op bezoek op onze school. Een
project om ook alle andere kinderen op onze school te leren kennis maken met het leven, leren
en werken in Benin.
De leerlingen van de bovenbouw onderhouden een actieve scholenband met een school uit
Toucountouna. Via een blog wisselen onze leerlingen foto’s en informatie uit met hun
leeftijdsgenoten uit Benin. Wie nieuwsgierig is, kan even een kijkje nemen naar deze blog:
http://scholenbandmerelbeke.blogspot.com/
Deze stedenband bracht ondertussen ook de Merelbeekse scholen in verbinding met elkaar. Op
gemeenschappelijke nascholingen en samenwerkingsinitiatieven leerden verschillende
leerkrachten elkaar en elkaars (mondiale) werking kennen. Zo leerden we onder andere juf
Isabel van GILKO Merelbeke kennen. Zij trok een tijdje terug richting Benin om ter plekke alles
te gaan verkennen.
Weldra wil zij ons vertellen over haar avonturen tijdens deze reis. Geïnteresseerd in haar
verhaal? Bezorg het strookje onder de uitnodiging aan de klasleerkracht.

Juf Isabel vertelt …
… leven en werken in Toucountouna!
Vraag je je ook wel eens af wat de gemeente Merelbeke allemaal in Toucountouna doet?
Wil je weten hoe het schoolsysteem in Bénin werkt?
Hoe leven de mensen daar? Wat houdt hen bezig? Waar maakt hen gelukkig? Welke moeilijkheden ondervinden
deze mensen daar? …
Juf Isabel ging in functie van de scholenband van 6 december tot 20 december 2019 naar Bénin. Ze volgde er een
workshop ‘digital storytelling’ onder leiding van Comundos en draaide een week mee in de lokale lagere school.
Op dinsdag 4 februari 2020 om 19 uur vertelt ze haar verhaal.
Wil je erbij zijn, reserveer dan je plaats voor 31 januari.
Place to be: GILKO Kloosterstraat 19, 9820 Merelbeke (Refter)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie van ………………………………………………………….. uit klas …………………… komt op
dinsdag 4 februari met ………….. personen naar de voordracht over Toucountouna.

Kalender januari-februari 2020
Donderdag 23 januari 2020
Vrijdag 24 januari 2020
Zaterdag 25 januari 2020
Zondag 26 januari 2020
Maandag 27 januari 2020
Dinsdag 28 januari 2020
Woensdag 29 januari 2020
Donderdag 30 januari 2020
Vrijdag 31 januari 2020

Zaterdag 1 februari 2020
Zondag 2 februari 2020
Maandag 3 februari 2020
Dinsdag 4 februari 2020

Ooievaars en zwaluwen: VM: bezoek aan SFI

Lokale vrije dag: geen opvang

Zwemmen
Flamingo’s en lijsters: NM: spelcarrousel
Einde inschrijvingen broers/zussen/kinderen van
personeel geboortejaar 2018

Pimpelmezen en valken: Fabriek Energiek
Koolmezen en pinguïns: VM: Alles met de bal
Pimpelmezen en valken: poëzieworkshop

Woensdag 5 februari 2020
Donderdag 6 februari 2020
Vrijdag 7 februari 2020
Zaterdag 8 februari 2020
Zondag 9 februari 2020
Maandag 10 februari 2020
Dinsdag 11 februari 2020
Woensdag 12 februari 2020
Donderdag 13 februari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Zaterdag 15 februari 2020
Zondag 16 februari 2020
Maandag 17 februari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Woensdag 19 februari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Vrijdag 21 februari 2020
Zaterdag 22 februari 2020
Zondag 23 februari 2020
Maandag 24 februari 2020
Dinsdag 25 februari 2020
Woensdag 26 februari 2020
Donderdag 27 februari 2020
Vrijdag 28 februari 2020
Zaterdag 29 februari 2020

Quiz oudercomité

Dikketruiendag
Pimpelmezen, valken, ooievaars en zwaluwen:
Saint-Paul’s on wheels
Zwemmen

Rapport voor lagere school

Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie
Krokusvakantie
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