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Openluchtklassen in scholen Ingooigem!
Wat leuk!
Vanaf dit schooljaar starten we met een plan waarbij elke leerling van de school 3
keer op openluchtklas gaat in de loop van zijn schoolloopbaan in Ingooigem.
We beginnen met één overnachting met de derde kleuters van Ingooigem én de
Engelhoek én het eerste leerjaar. Zij trekken naar de Boerderie in Veurne.
Daarmee zetten we extra in op integratie van de kleuters en het eerste leerjaar.

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar gaan naar zee van maandag 27 tot
en met woensdag 29 juni.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar trekken naar de Lork op
bosklas van maandag 27 tot en met 29 juni.
Inhoudelijk zal het programma zeker anders zijn als de bosklas van 4 jaar terug.
Daarover later meer.

U leest het goed: veel kans dat u als ouders dan even kinderloos zal zijn. Intussen
zullen alle Jules-kindjes en de Meesklas de wacht houden in Ingooigem, op de
Engelhoek nemen de Jules-kindjes en de Loeloe klas deze taak op zich!
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Reizen kost geld, daar zijn we ons van bewust!
Met de verkoop van de paardenkoppen en de pannenkoeken en koekenactie, willen
we een deel van de winst gebruiken om activiteiten te sponsoren.
Daarnaast geven de oudercomités ook een financiële duw in de rug waardoor we de
kostprijs kunnen naar beneden halen voor elke deelnemer.
Voor elke leerling wordt er in totaal 27 euro gesteund in de loop van de
schoolcarrière; dat is niet mis! Dank hiervoor!



We zullen de betaling spreiden, waardoor niet alles in één keer betaald hoeft te
worden.
Dit zal in schijven van 25 euro op de rekening komen vanaf februari. Dan zullen we
al meer zicht hebben op de juiste deelname prijs.
In ons schoolreglement staat de deelname vast op maximum 100 euro voor 1
overnachting en maximum 130 euro voor 2 overnachtingen. We streven er naar om
dit bedrag zeker niet te halen.

Kick off High Five https://www.high-five.io/

Op dinsdag 16 november komt
de maskotte van High Five langs.
Onze scholen stappen mee
in dit 3-jarig pilootproject!
De leerlingenvan het lager
zullen een badge krijgen

waarmee ze kunnen scannen
als ze te voet of met de fiets naar de school komen.

Op die manier worden er punten verdiend. De kinderen kunnen deze dan inwisselen
voor een beloning. De klas zelf zal ook uitgedaagd worden om punten te verzamelen
om een beloning te verdienen.
Er zal een badgepaal staan aan de Zwevegemstraat, aan het Hoogveld bij
Schellebelle en aan de P. Verrieststraat. Deze palen worden tijdens de
herfstvakantie geplaatst.
Verdere uitleg zal er volgen in een aparte High-Five brief. We zijn er van overtuigd
dat we deze prioriteit van veilig en duurzaam verkeersbeleid zullen voelen leven op
de school!
We kijiken al uit naar de kick off op dinsdag 16 november om 10.20, ook de pers zal
aanwezig zijn!

Winkel voor onze koeken en pannenkoeken staat online

Via deze link: https://scholeningooigem.myonline.store/ kan je vanaf donderdag
starten met kopen of verkopen van pannenkoeken of koeken.
De winst wordt voornamelijk ingezet voor de ondersteuning van onze
openluchtklassen.
De levering is voorzien op donderdag 2 december, de dag voordat de Sint komt!
We sluiten de winkel en verkoop op dinsdag 23 november: veel succes!!!

Schoolfeestweekend vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022: Sport en Droom
Groots!

Noteer je deze wijziging in je agenda? Niet in het moederdagweekend, zoals eerder
vermeld, maar wel in dit weekend van 11 en 12 maart zetten we de deuren open!
En dat mag je letterlijk nemen!
Op vrijdag 11 maart gaat “het Streuvelstoerke”  weer door, dit keer in een soort
trialrun.
In rondjes startend van aan de Linde, loop je naar de U12 en dan naar de U7.

https://www.high-five.io/
https://scholeningooigem.myonline.store/


Per rondje verdien je punten die achteraf ingewisseld worden in -hoe kan het
anders- een Streuvelsbiertje of gadgets voor de kinderen.
We werken met een klaschallenge.
Lopen kan van 18u tot 21u langs het sfeervol verlicht parcours. In de Linde kan je
nog even napraten en genieten van onze eigen Croquebar.
Zaterdag 12 maart openen de deuren vanaf 16u in de Linde. Elke klas brengt een
optreden en we voorzien ook een eetfestijn.
Ons weekend is geïnspireerd op gezond sporten en leven en groots dromen!
Later meer, we hopen dat jullie er allen bij zullen zijn!

Visie-ontwikkeling

Vorig jaar startte ons nieuw verhaal in Ingooigem.

Daarbij zitten we mooi op schema!
Op onze tweedaagse gaan we op zoek naar een metafoor voor onze scholen.
Daarnaast zetten we in op ‘sneller samenwerken met Chrome’ nu elke leerkracht
een chromebook kreeg. Vrijdag wordt er in een teambuilding gewerkt rond onze 4
kernwaarden die in de visie zullen te vinden zijn:

Daar gaan we voor, daar staan we voor en samen met de ploeg en de kinderen en
jullie als ouders maken we daar het mooiste verhaal van!



Turnlessen in het lager
Graag herinneren we jullie nog eens dat in de turnles sportschoenen moeten
gedragen worden. Dit mogen gympjes, turnschoenen of sportschoenen voor
binnengebruik zijn. De afspraak is enkel dat dit schoenen zijn die in de turnzak
blijven zitten, geen sportschoenen die je dus al van 's morgens aan hebt. Zo zijn we
zeker dat deze schoenen proper blijven en het sportmateriaal niet vuil wordt.
Indien je geen schoenen mee hebt, wordt er op blote voeten geturnd want kousen
zijn te glad. Blote voeten zijn uiteraard naar warmte, sprong- en landingskracht en
blessurepreventie geen ideale manier om te sporten. Bedankt voor de medewerking!

Wist-je-datjes:
● in de Julesklas leren we Spreken Met Ondersteunende Gebaren (SMOG)
● in de Meesklas werd er volop geoefend op het aan- en uitdoen van de

schoenen om de zelfstandigheid te stimuleren
● in de Maanklas bakten ze op vrijdag 22 oktober overheerlijke

herfstpannenkoeken
● alle kleuters die 5 jaar zijn leggen een taaltest af die de overheid ons

doorstuurt. Det test heet Koala en wil het luisteren van de kleuters nagaan. Zo
weten we nog beter hoe we jullie kind kunnen helpen.

● in het eerste leerjaar kunnen ze al splitsen, optellen, aftrekken toe en met 6
en zijn er al 17 letters aangebracht om te lezen!!

● in het tweede leerjaar is de tafel van 2 al vlot gekend, ook bij het stappen
worden deze geoefend!

● in het derde leerjaar werken ze dagelijks met de computers. De leerlingen kunnen
al heel goed met tablets en de pc overweg.

● in het vierde leerjaar start elke dag met een praatronde in de kring. In de klas
gaan de schoenen uit.

● in het vijfde leerjaar leren ze filosoferen tijdens de klassenraad en houden ze
de CO²-meter nauwlettend in het oog.

● in het zesde leerjaar namen ze allemaal deel aan de Vlaamse
stemolympiade en geeft elke klasgenoot een presentatie over een Europees
land

● in de zwemlessen worden de leerlingen van het lager echte waterratten: er
wordt gewerkt met een circuit!

● alle leerlingen van onze school zijn 1 of meer leesniveaus gestegen; dat
maakt ons heel trots!

● tegen de kerstvakantie zal elke leerling uit het lager een kerstdoos versieren.
Daarmee trekken we naar WZC de Wielant: we zorgen er voor dat elke
bewoner een doos ontvangt waarin daar dan ook ontvangen kerstkaarten in
kunnen gestoken worden. De kleuters brengen natuurlijk ook een bezoekje!
Zo zetten we in op verbondenheid!

Herfstvakantie

Covid blijft wat schaduw geven over de vrijheid waar we zo naar snakken.
We hopen dat alle mensen die ziek zijn vlot en helemaal genezen en wensen jullie
hoe dan ook een heel fijn verlof toe!
Na de vakantie starten we met een korte week: school tot en met woensdag.
We zijn ook heel blij om op de beide vestigingen nieuwe peuters te begroeten:
welkom aan boord!!


