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“Met ons petje op, varen we steeds verderop!”
Dit wordt het nieuwe jaarthema voor volgend schooljaar.
Samen ontdekken en verwoorden we wat we nodig hebben om
op een goede manier te leren of te werken.
Dat is heel wat…
-

informatie kunnen kiezen, tijdelijk vasthouden en ermee
werken
bepaald (ongewenst) gedrag kunnen uitstellen of
stoppen
vlot overschakelen op een andere oplossingsmethode als
dat nodig is
plannen maken en je organiseren
je hoofd bij de les houden
omgaan met emoties tijdens het leren of werken
nadenken over wat je aan het doen bent
Al deze vaardigheden noemt men ‘executieve
functies’. Zij bepalen in hoge mate het schoolsucces
van kinderen. Misschien zelfs wel meer dan
intelligentie.
Dat komt omdat deze functies je helpen om
doelgericht te werken of te leren.
Je kunt bv. wel intelligent zijn maar als je afgeleid
wordt door elke prikkel in de klas, dan wordt leren
een stuk moeilijker.

Executieve functies zijn in nieuwe situaties hard nodig. Aangezien je op school veel
nieuws leert, willen we volgend schooljaar sterk inzetten op het ontwikkelen en
ondersteunen van deze vaardigheden.
Directeur Filip
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Enkele vertrouwde gezichten die we minder zullen zien…
Elk jaar maken we dit wel mee. Vertrouwde gezichten die wegvallen. Soms een bewuste
keuze soms een gedwongen nieuwe weg.

Dit laatste overkwam juf Dominique, onze
kleuterturnjuf. Met een grote gedrevenheid
zorgde ze al zovele jaren voor toffe en
gevarieerde bewegingsmomenten voor onze
jongsten. Op vrijdag was ze leraar en nam ze de
klas van juf Katrien in het tweede leerjaar over.
Ook dit deed ze met hart en ziel. Altijd tot in de
puntjes voorbereid. Half werk stond niet in haar
woordenboek. Sinds enige tijd popelde ze van
ongeduld om de draad opnieuw te kunnen opnemen.
Jammer genoeg moest ze ervaren dat we
gezondheid niet altijd in handen hebben…
We wensen haar vanuit team ‘De Wassenaard’ veel
geluk op haar nieuwe weg en denken nog vaak
dankbaar terug aan de tijd dat we haar collega
mochten noemen.

Ook op het secretariaat zullen we het zonder het
vertrouwde gezicht van Annie moeten doen.
Zij maakt al sinds 1 september 1993 deel uit van ons
team.
Dank zij haar hebben onze leerlingen hun
schoolboeken en schrijfmaterialen.
Zij is onze ‘foerier’ zou men zeggen in de
jeugdbeweging.
Ook Annie zal nu een nieuwe weg inslaan. Men zegt wel
eens: “Alle wegen leiden naar Rome.” Voor Annie zal
dit zeker nog wel enkele keren zo zijn want Annie en
Italië dat past bij elkaar als twee trommelstokken…
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Onze derde kleuters moeten het in de
refter nu al doen zonder het vertrouwde
gezicht van onze vrijwilliger Marie-Paule.
Sinds 1 april ging (of beter voer, fietste,
wandelde of jogde) zij een andere weg op.
We gunnen het onze sportieveling om met
de komst van de mooie lentedagen meer in
de natuur te zijn.
Jarenlang zorgde ze als een moedertje
voor onze kleuters tijdens de middagpauze.
Gelukkig zal Marie-Paule wel nog meegaan
de

op onze meerdaagse uitstappen met het 2 , 4de en 6de leerjaar. Dit vertrouwd gezicht
komt dus nu en dan nog eens terug!
We nemen ook afscheid van het vertrouwde gezicht
van onze ICT-coördinator Sias.
In de relatief korte periode dat hij in De Wassenaard
aan de slag was, was hij heel bepalend voor ons ICTbeleid.
Hij ontwikkelde onze schoolwebsite en bracht ons
team binnen in de wereld van ‘Office365’. Tijdens de
corona-pandemie bleek al meteen hoe handig dit was
om bv. via ‘Teams’ met elkaar in contact te blijven. Ook
toen zorgde hij voor de nodige ondersteuning van ons
team.
In het kader van de ‘Digisprong’ van de Vlaamse
overheid, kregen onder zijn impuls alle leerlingen van
5de en 6de leerjaar een laptop.
Gelukkig blijft dit vertrouwde gezicht ons verder
‘achter de schermen’ steunen.
Op straat zullen we ’s morgens de vertrouwde
gezichten van Annie en Diederik missen. Zij hielpen
onze kinderen bij het oversteken van de
Westernieuwweg.
We zijn hen heel dankbaar om vrijwillig deze
verantwoordelijkheid van ‘gemachtigd opzichter’
gedurende zovele jaren (vanaf april 2018) op zich te
nemen. Hopelijk vinden we iemand om hen te
vervangen. Bij deze dus een warme oproep…
Directeur Filip
3

Welkom, Oekraïense vluchtelingen!
Het was zaterdagnamiddag 12 maart toen ik een telefoontje kreeg vanuit ‘Licht &
Liefde’ met de vraag of een tiental Oekraïense kinderen naar onze school mochten
komen…
Natuurlijk waren ze welkom!
Ik besefte toen nog niet volledig voor welke pittige uitdaging wij als team stonden maar
ik wist dat alles wat we konden bieden, beter zou zijn dan het lot van deze kinderen in
oorlogsgebied. Ik vertrouwde ook op de veerkracht van ons team.
Gelukkig kwam er ook spontaan hulp van mensen met een groot hart voor deze
onschuldigen die het oorlogsgeweld wilden ontvluchten:
-

oud leerkrachten: juf Lut, juf Carine en
juf Rilda
therapeut Iris en tolk Iryna
Oekraïense leerkrachten: juf Svetlana,
juf Kristina en kleuterjuf Oljia
VIVES Brugge die Oekraïense
‘Erasmus’-studenten stuurde: Yana,
Tetiana Z, Iryna en Tetiana D.

Ook leerkrachten boden spontaan aan om hulp te bieden. Het enthousiasme van juf
Maxime werkte hierbij aanstekelijk, moet ik zeggen…
Ondertussen zijn er 21 Oekraïense kinderen opgenomen in onze school.
De kleuters (ongeveer de helft van deze kinderen) worden in een aparte klas opgevangen
door de Oekraïense studenten en juf Oljia.
De andere kinderen volgen in de voormiddag les in de OKAN-klas. (OKAN staat voor
onthaal klas anderstalige nieuwkomers.)
In de namiddag sluiten ze aan bij verschillende klassen.
We zetten heel sterk in op het welbevinden van deze kinderen. Op leervlak beperken we
ons tot het geven van een taalbad en het leren rekenen in het Nederlands.
Dit is al een hele boterham voor onze gasten. Het onderwijssysteem in Oekraïne is heel
anders dan bij ons. Kinderen gaan daar maar vanaf 6 jaar (of zelfs later) naar school.
Hun schooldag is ook veel korter dan bij ons. Het onderwijsaanbod is ook heel divers,
afhankelijk van de streek waar je woont.
Maar ondertussen merken we de dankbaarheid en de stappen die deze kinderen dag na
dag zetten. Dit maakt het de moeite waard.
Benieuwd nu hoe hun situatie na de zomervakantie zal zijn…

Directeur Filip
4

Een blik vooruit op de kalender…
-

Start zomervakantie: donderdag 30-0622 vanaf 12.00 u.
Infoavonden 2-6LJ: maandag 29-08-22
Start nieuwe schooljaar: donderdag 0109-22
Infoavond 1LJ: dinsdag 13-09-22 om 20.00 u.
(ouders worden eind augustus ook al eens uitgenodigd)
Infoavond kleuterafdeling:
dinsdag 20-09-22 (18.45 u. – 19.30 u. – 20.15 u.)
Kermisweekend Varsenare: 24/25-09-22
Vrije dag: maandag 26-09-22
Pedagogische studiedag (geen school): woensdag 12-10-22
Start herfstvakantie: maandag 31-10-22
Wapenstilstand: vrijdag 11-11-22 (geen school)

Familienieuws
Wij zijn blij met de geboorte van:
-

Julien Boyen, broertje van Louis (1KE)
William Verdonck, broertje van Alix (1KE)
Vince Decloedt, broertje van Lieze (1KE)
Manon Dutré, zusje van Michiel (1KC) en Marcel
Cilou Rosseel, dochtertje van juf Sarah Desauter

Wij zijn verdrietig om het heengaan van:
-

Dhr. Robert Rammant, opa van juf Silke (3KA)
Dhr Daniël Verdievel, opa van Vince Verdievel (3A)
Dhr. André Keirsebilck, schoonvader van meester Bart
Dhr. Marc Crampe, opa van Elise en Sophia
Danhieux
Mevr. Christiane Pfäffle, oma van Elise en
Sophia Danhieux
Dhr. Germain De Visch, vader van Ludwina
(vrijwilligster) en overgrootvader van
Caitlin en Milan (6C) en Amy (3KC).
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