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September 2017

Beste ouders,

GPS
Om je wegwijs te maken
doorheen deze nieuwsbrief,
zetten we enkele symbooltjes
op een rij.
Een paperclip wijst er op
dat er nog een bijlage
bijhoort.
Een potlood toont dat je
een bijgaand strookje invult
en zo snel mogelijk terug
bezorgt.
Een kalenderblaadje doet
je naar je agenda grijpen …
noteer die datum!

Aan alle mooie liedjes komt een eind, zo ook aan de
grote vakantie. Hopelijk heeft iedereen met volle teugen
genoten van het zomerreces.
Op 1 september starten we terug met een nieuw
schooljaar. Samen met u en uw kinderen willen we terug
optimaal samenwerken. Hiervoor is een goede
communicatie op alle vlakken heel belangrijk. Één van
de instrumenten in deze communicatie is onze website
en facebook pagina.
Graag wil ik u reeds bedanken voor het vertrouwen dat
onze school van u krijgt en wens ik u en uw kinderen
een sprankelende start van het nieuwe schooljaar.
Vriendelijke groet,
Jan De Wit

Je vindt meer info op de
website of op facebook.
Een lampje geeft aan dat
er een concrete tip volgt die
de moeite waard is …

Handzame – Kronevoordestraat 62
051 56 84 57
Edewalle – P.D. Vanhautestraat 12
051 57 08 62
www.detweesprong.be

September 2017
Vr 8 sept.
Vr 8 sept.
Woe 13 sept.
Do 14 sept.
Woe 20 sept
Woe 27 sept.

Grootouderfeest V1 kleuter +
1e graad
Avondmarkt
Bietenstoet
Pedagogische studiedag
Open klasdag 1e leerjaar V1
Open klasdag 1e leerjaar V2

detweesprong@sint-rembert.be
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Schoolbrochure en instemming
Schoolbrochure lezen
De aangepaste versie voor het schooljaar 2017-2018 is digitaal te
raadplegen op de website in PDF-formaat.
Wil je de brochure toch graag op papier?
Daarvoor volstaat een telefoontje naar het secretariaat op het nummer
051 56 84 57, de brochure leggen we dan voor je klaar!

Instemmingsformulier terugbezorgen
Zoals elk jaar dien je voor elk kind opnieuw in te stemmen met de inhoud van de schoolafspraken.
Dit doe je door het strookje in bijlage ondertekend terug te bezorgen.

Dactylolessen

De computer is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Kunnen typen is in dat
verband heel belangrijk geworden. Vandaar dat De Tweesprong op die behoefte wil inspelen.
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar krijgen de kans om in een lessenreeks van 20 lessen van 50
minuten deze vaardigheid onder de knie te krijgen.
In Handzame gaan deze lessen door op dinsdagmiddag van 12.20u tot 13.10u.
In Edewalle gaan deze lessen door op vrijdagmiddag van 12.20u tot 13.10u.
Meer informatie omtrent de lessen en het inschrijven vind u terug in de brief in bijlage.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Bezoek onze website en facebookpagina!
We houden je er zoveel mogelijk op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen onze
bruisende school.
http://www.facebook.com/de2sprong - http://www.detweesprong.be
Vrije basisschool de Tweesprong
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Menu september 2017
Vrijdag 2 september
Tomatensoep
Hesp in kaassaus
Macaroni
Maandag 4 september
Seldersoep
Runderbouletten
Tomatensaus
Preistamppot
Maandag 11 september
Seizoensoep
Bolognaise
Geraspte kaas
Spaghetti
Maandag 18 september
Erwtensoep
Croustifoot
Bloemkool
Puree
Maandag 25 september
Landbouwerssoep
Ardens gebraad
Duivelse saus
Erwtjes
Gekookte aardappelen

Dinsdag 5 september
Tomatengroentesoep
Vissticks
Spinazie
Puree
Dinsdag 12 september
Tomatensoep met
rundsballetjes
Hokifilet in mosterdsaus
Gestoofde worteltjes
Puree
Dinsdag 19 september
Jardinièresoep
Lasagne
Dinsdag 26 september
Juliennesoep
Vol-au-vent met
champignons
Rijstmix

Donderdag 7 september

Vrijdag 8 september

Boerensoep
Kippenhaasje
Currysaus
Rabarbermoes
Rijst
Donderdag 14 september

Kervel-preisoep
Varkensgebraad
Jachtsaus
Rode kool
Gekookte aardappelen
Vrijdag 15 september
Preisoep
Gevogeltemignonette
Couscousgroenten
Rijst

Donderdag 21 september

Vrijdag 22 september

Tomatensoep
Visfilet in choronsaus
Cruditeiten
Puree
Donderdag 28 september

Courgettesoep
Kaasvink
Prinsessenbonen
Gekookte aardappelen
Vrijdag 29 september

Tomatensoep
Kip
Appelmoes
Puree

Informatie over allergenen vind je terug op de website!

Aspergesoep
Gebakken vleesbrood
Moserdsaus
Broccoli
Gekookte aardappelen

…SMAKELIJK

Bijlages
Bij deze nieuwsbrief horen heel wat bijlages. In de nieuwsbrief zelf vind je er verwijzingen naar.
Het is belangrijk ook de bijlages goed te lezen en tijdig terug te bezorgen indien nodig. Op die
manier kan de administratie op school vlot verlopen. Houd je balpen bij de hand om alle strookjes in
te vullen!

Vrije basisschool de Tweesprong
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Taalbad Frans

Koor

Middagwerking Handzame

Middagwerking Edewalle

Dit schooljaar krijgen de leerlingen van het
derde en vierder leerjaar de kans om frans te
volgen.

Het is leuk, ontspannend, je maakt nieuwe
vrienden, je krijgt meer zelfvertrouwen, je leert
samenwerken, je hebt een opperbest humeur,
…

Het is de bedoeling om op een speelse manier
kennis te maken met de Franse taal.
De lessen gaan door op woensdag van
11.30u tot 12 uur.

Leerlingen vanaf het derde leerjaar die graag
zingen, maar ook leerlingen die het heel graag
zouden willen, maar nèt niet durven, zijn van
harte welkom!

Data:
✓
✓
✓
✓
✓

Redenen genoeg dus om te zingen op school!

4, 11 en 18 oktober
8, 15, 22 en 29 november
5, 17, 24 en 31 december
21 en 28 februari
7 en 14 maart

Iedere donderdag om 12.30u.
Geïnteresseerd? Schrijf je in via de bijlage.

Voor deze lessen wordt een bijdrage
gevraagd van 25 euro. Dit wordt betaald via
de school factuur. Inschrijven kan via het blad
in de bijlage.

Iedere schooldag = fruitdag
Elke voormiddag is het fruitdag op onze
school. In de namiddag eten de kinderen een
stukje fruit of een koekje.

Milieu Op School
Bij het begin van het schooljaar willen we
graag een warme oproep doen om de afvalberg kleiner te maken!
Hierbij alvast een paar kleine tips:
✓ Breng een drinkfles mee naar school
✓ Stop koekjes -zonder papiertje- in een
koekjesdoos
✓ Boterhammetjes stoppen we in een
boterhamdoos.
TIP: graag alles naamtekenen!

Vrije basisschool de Tweesprong

Van ouders verwachten we het engagement
om een lekker stuk fruit voor hun oogappels te
voorzien. Zo dragen wij bij aan een beter
milieu en een gezonde eetgewoonte voor je
kroost!
Tip: graag kleine porties voor kleine eters!
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Schaken

Middagwerking Handzame

Ben jij een doordenker? Hou je van uitdagingen? Kan je al schaken? Zou je het graag leren?
Zit je in het 4e, 5e of 6e leerjaar?
Zoveel vragen … 1 antwoord: kom over de middag schaken samen met andere leerlingen van je
klas of van andere klassen.
Elke maandagmiddag kan je komen schaken
van 11.50u tot 12.20u.
Geïnteresseerd? Schrijf je in via de bijlage.

Openklasdag
Het eerste leerjaar is een grote stap voor elk kind.
Graag zouden we jullie laten meegenieten van de sfeer in de klas en willen we jullie tonen hoe we
leren lezen, schrijven en rekenen. Achteraf krijgen alle ouders de tijd om vragen te stellen.
Neem er alvast je agenda bij:
✓ Woensdag 20 september: openklasdag in Handzame
✓ Woensdag 27 september: openklasdag in Edewalle
Hopelijk mogen we iedereen verwelkomen!

Opvang

Studie- en huiswerkklas

In beide vestigingen is er mogelijkheid tot
voor- en naschoolse kinderopvang.

In Handzame kunnen de kinderen vanaf het
4de leerjaar de studie- en huiswerkklas volgen
bij juf Hilde en juf Shana

Handzame
✓
✓
✓
✓

’s morgens van 6.30u tot 8.15u
’s avonds van 16.15u tot 18.30u
Woensdag van 11.20u tot 13.00u
Vrijdag van 15.15u tot 17.00u

Edewalle
✓
✓
✓
✓

’s morgens van 7.00u tot 8.15u
’s avonds van 16.15u tot 18.30u
Woensdag van 11.20u tot 12.30u
Vrijdag van 15.15u tot 17.00u

Vrije basisschool de Tweesprong

Er is studie op maandag, dinsdag en
donderdag van 16.15u tot 17 uur.
In Edewalle organiseert juf Emilie voor de
derde graad de studie- en huiswerkklas.
Op maandag en dinsdag van 16u tot 16.30u.
Tijdens de studie- en huiswerkklas werken de
kinderen in stilte aan studie- en
huiswerkopdrachten. De leerkracht geeft hulp
waar nodig.
Nieuwsbrief september 2017
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Engelse les
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen van het 5e en 6e leerjaar de kans om
Engelse lessen te volgen.
Het is de bedoeling dat ze op een speelse manier kennis maken met de Engelse
taal.
Meer informatie vind je in de bijlage.

Bewegingsopvoeding
Alle leerlingen hebben twee maal per week een
uurtje bewegingsopvoeding.
Kledij
De kleuters dragen bij voorkeur de dagen van
de lessen bewegingsopvoeding gemakkelijke
kledij, kleuters met lang haar hebben een
staartje in het haar. Wat betreft de leerlingen
van het lager onderwijs bestaat de kledij uit:
✓
✓
✓
✓

Sportschoenen
Witte kousen
Een zwart broekje
T-shirt van de school

Leerlingen met lang haar maken een staartje.
We streven naar uniformiteit, ook bijvoorbeeld
bij buitenschoolse activiteiten. De prijs van de tshirt is €7. De betaling verloopt via de
schoolrekening.
De turnkledij wordt in een stevige zak gestopt.
Gelieve alles te naamtekenen.

Zwemmen
De kleuters van de derde kleuterklas en de
leerlingen van het lager gaan enkele beurten
zwemmen.
De aangepaste zwemkledij (voor de jongens
een zwembroek, geen zwemshort, voor de
meisjes een zwempak, geen bikini) en liefst
twee handdoeken zitten in een stevige zak.
De kinderen van het eerste leerjaar zwemmen
gratis, dit wordt betaald door de school. Vanaf
het tweede leerjaar betalen de kinderen €0,91.
De leerlingen van de derde graad fietsen onder
begeleiding naar het zwembad. Dit als
inoefening van de fietsvaardigheid. Ze komen
met een fiets die volledig in orde is en dragen
een hesje. We streven er ook naar dat de
fietsers een helm dragen.
Wie niet kan deelnemen aan de lessen
bewegingsopvoeding brengt een briefje van zijn
ouders mee. Wie een langere periode niet kan
deelnemen zorgt voor een briefje van de dokter.
Sportieve groeten,
De leerkrachten bewegingsopvoeding
Karen Claeys & Lore Vlaeminck
Patricia Speecke
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Week van de mobiliteit 2017
Van 16 tot en met 22 september is Europa in de ban van de Europese mobiliteitsweek. Ook in
Vlaanderen is er dan opnieuw een campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. De
week van de mobiliteit staat garant voor een waaier aan wervelende acties en autoluwe
initiatieven.
De strapdag
Op vrijdag 22 september, de Europese autovrije dag, wordt iedereen extra gemotiveerd om de auto
een dag aan de kant te laten.
Wij moedigen iedereen aan om massaal te voet of per fiets naar school te komen, niet alleen op
22 september, maar tijdens de hele week van de mobiliteit.
Bovendien gaat het over een permanent signaal en engagement: constant aandacht schenken
voor duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer!

Grootouderfeest
Op vrijdag 8 september zijn alle grootouders
van leerlingen uit het kleuter en de eerste
graad lager van harte welkom op het
grootouderfeest!
Vanaf 13.30u geven de kinderen het beste
van zichzelf in de vorm van een optreden.
Daarnaast is er ook een koffietafel met gebak
voorzien tijdens en na de optredens.
Inschrijven kan door het strookje in te dienen
vanuit de bijlage.
Hopelijk tot dan!

Straks staan ze aan de schoolpoort
Met frisse moed en rechte rug.
En soms met slappe knieën.
Omdat er zoveel moet.
Omdat er zoveel verwacht wordt.
Neem die druk van hun schouders.
Gun je kinderen, jezelf en de ander het niet
kunnen.
In zachtheid mogen proberen, struikelen.
Zonder moeten. Zonder resultaat. Zonder
punten.
In dat niets kan schoonheid groeien.
In dat mogen, groei jij, groeien zij.
Meneer jan

De Tweesprong wenst alle leerlingen een fijne start van het nieuwe schooljaar!
Vrije basisschool de Tweesprong
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Kunnen
ontstaat
als niet
kunnen mag

Vrije basisschool de Tweesprong
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