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NIEUWSBRIEF

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ’DE TOREN’

HOOG VAN DE TOREN
Het duurde wel enkele
dagen voor alle 460 kinderen en meer dan 40
leerkrachten en begeleiders hun plaats vonden dit schooljaar.
Bij de aanvang van de
nieuwbouwwerken
hoopten we om dit
schooljaar te starten in
een gloednieuw gebouw, maar zoals de
meeste bouwprojecten,
was er een vertraging.
We mikken momenteel
op eind maart 2023 om
te mogen verhuizen. De
verbouwingswerken in
de zuidvleugel en de
bouw van een nieuwe
fietsenberging zullen
dan nog volgen.
We zullen het dus nog
even met minder plaats
moeten stellen. Geen
gemakkelijke opdracht
voor de leerkrachten en
de kinderen, maar het
resultaat zal natuurlijk
veel goed maken.
Mag ik jullie aandacht
vragen voor de onlinefamilie-quiz op zaterdag 19 november.
Tevens worden er aperoboxen verkocht die

de gezelligheid tijdens
die quiz alleen maar
kunnen verhogen.
Jullie kregen via questi
hierover de nodige informatie. De opbrengst
komt ten goede aan
ons Witte-Ravenfonds. Een fonds dat
wij gebruiken om kinderen die het nodig
hebben, de geschikte
kansen kunnen geven
door een financiële
steun. We streven er in
de eerste plaats naar
om ervoor te zorgen
dat kinderen steeds
kunnen deelnemen
aan alle klasactiviteiten. Het financiële mag
geen reden zijn dat
kinderen bepaalde
klasactiviteiten niet
kunnen meevolgen.
Noteer alvast 16 december in jullie agenda
want als corona geen
spelbreker is, gaat onze gezellige kerstmarkt
door! Meer info volgt
later.
Marc Van de Vyver
Directeur

SPORTDAGEN
Van donderdag 29/09/2022 tot en met vrijdag 7/10/2022 vonden opnieuw
de sportdagen plaats, voor alle kinderen van de lagere scholen van de
Scholengemeenschap Beveren-Kruibeke.
De eerste editie dateert al van september 2005. Een traditie die we dus al
18 jaar volhouden!
In en rond de sporthal ‘t Wit Zand te Melsele, verwelkomen we elk jaar de
scholen van Kallo, Kieldrecht, Kruibeke en Melsele.
Op de sportterreinen van Beveren komen de Centrumschool, de Lindenlaanschool, en de scholen van Vrasene en Haasdonk samen.
Alle leerkrachten lichamelijke opvoeding werken die week samen om de
kinderen te laten proeven van verschillende sportactiviteiten, aangepast
aan de leeftijd.
De schooldoorbrekende aanpak, de inzet van sportleerkrachten en clubtrainers, het gevarieerd aanbod en het gebruik van nieuwe materialen, zijn
de ideale cocktail om het belangrijkste doel te bereiken, dat bij ons, leerkrachten LO, elke dag op nummer 1 staat : “kinderen GEK maken van bewegen!!”
Deze week vraagt heel wat voorbereiding, maar geeft ons elk jaar opnieuw
veel voldoening.
De lachende, blozende snoetjes van de kinderen, op het einde van de dag
zijn de kroon op het werk.
Ook dank voor de enthousiaste medewerking van de klasleerkrachten, om
er telkens opnieuw, samen met ons en de kinderen, een onvergetelijke dag
van te maken!

Pagina 2

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Pagina 3

Pagina 4

nieuwsbrief

NIEUW LOGO
OUDERCOMITÉ
Reeds een tijdje geleden was er een wedstijd om
het nieuwe logo van het oudercomité te ontwerpen.
De winnaar van de ontwerpwedstrijd was Maaike
Buytaert!!

Het oudercomité met het leuke nieuwe logo was
al van de partij met hun nieuwe beachvlag op 1
september aan onze schoolpoort en op 22 oktober tijdens de fluofun!
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Zorg voor iedereen?

Je kan er van uit gaan dat elk kind op elk moment eens naar een zorgjuf
kan komen.
Het zorginitiatief wordt niet op voorhand gemeld aan de ouders. Individuele hulp op regelmatige basis wordt wel op een oudergesprek toegelicht.
Zie je dit in de werkboeken van je kind staan? Dan kan je ervan
uit gaan, dat de kinderen dat blaadje samen met de zorgleerkracht gemaakt hebben.
De zorg die we op school bieden, is niet alleen gericht op leren en studeren.
Als de zorgnoden eerder liggen op het psychosociale of op preventieve gezondheidszorg zullen we daar ook op ingaan. Naar het einde van de lagere
school toe of bij een doorverwijzing, is de schoolloopbaan en de daarbij
horende oriëntering naar het middelbaar ook iets wat de zorg mee opneemt.
Kinderen die deze hulp nodig hebben zijn geen zaak van de groepsleerkracht alleen , maar vallen onder de verantwoordelijkheid van het hele
team.
Er wordt gewerkt op 3 niveaus: leerlingen, leerkrachten en school.

Wie ondersteunt ons?
CLB

Wij werken nauw samen met het CLB. Sanne De Tender is onze onthaalmedewerker die ons met raad en daad bijstaat. Meer informatie vind je op
www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender.

NOA

Vanuit het ondersteuningsnetwerk laten wij ons bijstaan door Lien Marnef en Kelly De Potter. Zij worden tewerkgesteld vanuit “De leerexpert Antwerpen”.
Je kan heel wat informatie vinden op
www.noahelpt.be.

Andere externen

We laten ons extern bijstaan en adviseren door verschillende logopedisten,
kinesisten, en andere personen met specifieke expertise. Je zal op onze
school geregeld externen zien rondlopen.
Juf Katrien Sebrechts
nieuwsbrief
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Pagina 8

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Pagina 9

SCHOLENVELDLOOP

Pagina 10

nieuwsbrief

nieuwsbrief

Pagina 11

BOSKLASSEN 2E LJ
Donderdag 13 oktober stonden de leerlingen van het tweede leerjaar
vol ongeduld te wachten aan de schoolpoort. We vertrokken namelijk
op bosklassen!
Iedereen stapte laaiend enthousiast de bus op en weg waren we, richting
Hanenbos in Dworp.
Nadat we de koffers uit de bus hadden gehaald, kregen we een beker met
lekkere chocomelk, fris water en een koekje. Daarna was het tijd om voor
de eerste keer het bos in te trekken om een leuk bosspel te spelen.
Na een warme maaltijd in het restaurantje was het tijd om samen met
een gids een echte vleermuizentocht te doen. In de speeltuin aten we ons
4-uurtje op en dan was het eindelijk tijd om onze koffers leeg te maken en
de kamers te verdelen en in te richten. We aten nog een lekkere pasta en
toen was het tijd om in ons bedje te kruipen maar natuurlijk niet zonder
een spannend verhaal en een dikke knuffel van de juffen. Na een nachtje
slapen konden we beginnen aan onze tweede dag.
We namen ‘s morgens een stevig ontbijt en toen trokken we terug het bos
in, waar we onder begeleiding van een gids nog allerlei dingen over de
natuur leerden. We gebruikten echt al onze zintuigen!
Van al dat speuren hadden we best wel honger gekregen. Gelukkig kregen we een heerlijk middagmaal voorgeschoteld met een ijsje als afsluiter! Jammer genoeg was het dan al tijd om terug naar school te keren.
Moe maar voldaan na een onvergetelijke tweedaagse!
Juffen van het tweede leerjaar, juf Pascale en stagejuf Fleur
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HET ABC VAN JUF TESSA
Het

van juf Tessa leerkracht L.O.
nanas op een pizza vind ik lekker.
oksen is één van mijn hobby's
actussen zijn mijn favoriete planten.
rinkt graag een wijntje.
lke dag start ik met een glas water.
ietsen doe ik bijna dagelijks, de auto laat ik liever thuis.
eboren en getogen in Beveren.
ockey Club Beveren is mijn tweede thuis. Ik zet me in als sportief
verantwoordelijke, trainer en coach.
taliaanse keuken vind ik het lekkerste
arig ben ik op 23 mei.
oken doe ik graag.
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iam is mijn partner
ila is de naam van mijn hond.
atuur geeft mij rust.
venhapjes zijn het beste tijdens de feestdagen.
adel is ook één van mijn hobby's.
uick of McDonald's eet ik niet zo graag.
eizen is super fijn.
tilzitten kan ik niet zo goed.
urnjuf ben ik reeds 4 jaar.

iteten doe ik graag.
rienden zijn belangrijk voor mij.
ater drink ik het meest, geen frisdrank of koffie voor mij.
avier is mijn favoriete Kampioen.
oghurt met vanille vind ik het lekkerste ontbijt.
wemmen doe ik als er nog wat tijd over is.
nieuwsbrief
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WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

Dit schooljaar zijn er 40 nieuwe leerlingen gestart op onze school!
In de peuterklas: Chloë Cap, Alessia Popescu, Matteo Rosiers, Romée
Smet, Helena Van Camp, Kato Van de Vyver, Finn Van Goethem, Hanne
Van Rentergem.
In de 1e kleuterklas: Millie Cootmans, Robin De Wreede, Nisrin El Mahsani,
Stephen Reda Gebreyohanns,Mil Lambert , Henrique Souza Jacinto, Niels
Van der Aa, Celi Ismael.
In de 2e kleuterklas: Mikaîl-Selim Andal,Tam Aylin Arslan, Rosanne
Braem ,Joud Khalil.
In de 3e kleuterklas: Scott Segers, Nicolas-Stefan Muntean, Ahmad Khalil,
Maher Raoui.
In het 1e leerjaar: Zoë De Wolf, Marthe De Wreede, Kinzomba Carla Nuale,
Rowen Oelbrandt, Axl Palet
In het 2e leerjaar: Victor Sousa Jacinto.
In het 3e leerjaar: Hala Khalil
In het 4e leerjaar: Qamar Khalil, Dragos-Andrei Muntean,Stan Braem,
Ismail El Mahsani, Mattice Jansen.
In het 5e leerjaar:Estée-Inci Andal,Felix Vermeyen Lambrecht.
In het 6e leerjaar: Chadi Raoui, Yanaika Vannerum.
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FAMILIENIEUWS
Geboorten
Flor op 23.10.2022, broer van Lotte Mourus (1KB).

Sterkte

Overlijdens
Gaston Thyssen op 22.07.2022, vader van juf Chris Thyssen (4A).
Maria De Wispelaere op 12.08.2022, overgrootvader van Louis (1B) en
Leon Vermeulen (3KB).
Coleta Van Campe op 26.08.2022, grootmoeder van Stephanie Reyns
(secretariaat).
Juliette Elemans op 25.09.2022, grootmoeder van Fien Amelinckx (4A).
Virgina Smet op 19.10.2022, overgrootmoeder van Liene (3A) en Flore
Hermans (1A).
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SPORTIEFSTE KLAS
De sportiefste klas van de afgelopen periode was 2A!!
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ACTIVITEITENKALENDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31 oktober t.e.m. 6 november 2022: Herfstvakantie
dinsdag 8 november 2022: bezoek Suske en Wiskemuseum 3LJ
vrijdag 11 november 2022: feestdag Wapenstilstand
Zaterdag 19 november 2022: Online-familie quiz
Dinsdag 6 december 2022: Voorstelling 4e Lj Ter Vesten (VM)
Dinsdag 6 december 2022: Sinterklaas
Vrijdag 16 december 2022: Sponsortocht + kerstmarkt
26 december 2022 t.e.m. 8 januari 2023: Kerstvakantie
Dinsdag 17 januari 2023: Voorstelling JC Togenblik 3A (VM)
Woensdag 18 januari 2023: Pedagogische studiedag
Donderdag 19 januari 2023: Voorstelling JC Togenblik 3B (VM)
Dinsdag 24 januari 2023: Schoolfilm Papier 1+2KL Ter Vesten (VM)
Dinsdag 24 januari 2023: Schoolfilm un sac de billes 6eLj Ter Vesten (NM)
Dinsdag 24 januari 2023: PV (geen studie)
Woensdag 25 januari 2023: Facultatieve verlofdag
Woensdag 1 februari 2023: Voorstelling 4e Lj Ter Vesten
Maandag 13 februari 2023: Voorstelling 2e Lj Ter Vesten (NM)
20 februari 2023 t.e.m. 26 februari 2023: Krokusvakantie
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