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Beste lezer, 

De jaarwisseling is traditiegetrouw een moment waarop velen even stilstaan 

in de tijd, even op adem komen, terugblikken op het verleden, vooruitzien 

naar de toekomst. Is 2022 goed geweest? Zijn we gezond gebleven? Of 

hadden we afscheid moeten nemen van mensen die ons dierbaar waren? 

Hebben we kunnen verwezenlijken waarvan we droomden? Ieder van ons 

zal zich wel hebben overgegeven aan dergelijke mijmeringen. Hopelijk 

waren ze grotendeels positief. 

Positief is in elk geval het gevoel dat overweegt, als ik terugkijk op het 

afgelopen jaar. Hierbij refereer ik dan ook met graagte naar de talrijke 

activiteiten die terug – na 3 lange coronajaren - op onze school werden en 

worden uitgewerkt en georganiseerd, vaak ik samenwerking tussen 

leerkrachten, ouders, werkgroepen en de ouderraad. Samen staan we 

sterk! Laten we dat zo houden, en waar mogelijk, nog verbeteren. 

Een nieuw jaar doet ons ook uitzien naar de toekomst. Soms is de toekomst 

een nobele onbekende. Laat ons die geen angst inboezemen. We zijn 

allemaal mensen met onze gebreken, maar -  wat belangrijker is – met onze 

talenten, met onze mogelijkheden. Laten we ze ook in 2023 gebruiken. De 

kinderen van onze school en wijzelf kunnen er alleen maar beter van 

worden.  

 

Chantal Deblanc 

Directeur 

Algemeen  
                                                                                                                                                                

 Algemeen 



                             

  

 

 

 

 

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij willen in het 

nieuwe jaar 2023 verder inzetten op een transparante communicatie rond 

de reeds genomen stappen binnen onze zorgwerking.  

Wij blijven investeren in onze 

preventieve basiszorg door met de 

klasleerkracht als spilfiguur een 

krachtige leeromgeving te creëren 

voor alle kinderen. Binnen het 

zorgcontinuüm speelt dit zich af in 

fase 0. Een goed uitgebouwde brede 

basiszorg heeft als gevolg dat minder 

leerlingen nood hebben aan 

bijkomende maatregelen. Een 

verticale samenhang tussen de 

verschillende kleuterklassen/leerjaren 

voor alle leergebieden speelt daarin een niet te onderschatten rol.  

Indien de aanpassingen voor een leerling in de klas niet volstaan dan 

nemen we na overleg bijkomende maatregelen. Dit speelt zich af in het 

zorgcontinuüm binnen fase 1 verhoogde zorg. Gedurende een langere 

periode een groepje leerlingen wekelijks een moment extra remediëring 

rond bepaalde doelstellingen aanbieden olv zorgcoördinator Annelien kan 

een mogelijke actie zijn. De eerste zorgrapporten met geëvalueerde 

doelen werden net voor de kerstvakantie meegegeven. Het volgende 

zorgrapport voorzien we voor de paasvakantie. 

Tijdens een overlegmoment rond een leerling nodigen we onze 

onthaalmedewerker Hanne van het Centrum LeerlingenBegeleiding uit 

zodat zij eveneens op de hoogte is van de reeds genomen maatregelen op 

onze school. Enkel in fase 2 wordt de betrokkenheid van het CLB groter. 

 

Hopend op een fijne en vlotte samenwerking in 2023! 

Met vriendelijke groeten 

Team ZEVI 

 Zorgnieuws                      



                             

 
 

   

 

 

 

Na drie coronajaren konden we op 17 december onze kerstmarkt terug laten doorgaan. 

Zo’n activiteit organiseren kost enorm veel voorbereiding en werk. 

Langs deze weg willen we dan ook met het voltallige schoolteam onze uitdrukkelijke 

dank uiten aan de mensen van het oudercomité en alle vrijwilligers die ongelooflijk, 

vrijblijvend heel veel werk hebben verzet, dit zowel voor als achter de schermen. Dank 

zij jullie medewerking kunnen we terugblikken op een geslaagde activiteit. De opbrengst 

van de kerstmarkt wordt integraal verdeeld onder de verschillende klassen. Met deze 

opbrengst kunnen de leerkrachten materialen aankopen voor hun klas. 

Met héél veel waardering en een grote dank je wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed om weten                  

 

In de kijker                                        



                             

 De poëzieweek start altijd met Gedichtendag. Gedichtendag vindt plaats 

op donderdag 26 januari 2023. De poëzieweek loopt dan verder tot en 

met woensdag 1 februari 2023. In 2023 schrijven Hester Knibbe en 

Miriam Van Hee het poëziegeschenk. Het thema van de poëzieweek:. 

 

 

 

In het teken van ons taalbeleid zullen ook al onze leerlingen in de pen 

kruipen en jullie verrassen met poëzie rond dit thema. 

In een speciale nieuwsbriefeditie zullen jullie van deze pareltjes 

teenkrullend kunnen genieten… 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Te noteren op de kalender : 

12 januari  Zwemmen Lager 

20 januari  Beroepenhuis L6 

23 januari  start testweek LVS / Lezen / Toeters (K3) 

24 januari  Oudercontact kleuter 

26 januari     Zwemmen Lager  

27 januari     Pedagogische studiedag (kinderen vrijaf) 

31 januari  Vergadering Oudercomité (20.00u) 

 

Binnenkort                   


