
1

Spiegelnieuws januari 2019

Freinetschool De Spiegel - Zwijnaardsesteenweg 250 - 9000 Gent

Beste ouders en kinderen,
We	  versturen	  je	  graag	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  van	  dit	  nieuwe	  jaar.	  De	  instappertjes	  zijn	  hun	  klas	  al	  gewoon,	  
de	  eerste	  sneeuw	  zorgde	  voor	  veel	  speelplezier.	  Projecten	  over	  apen,	  haaien,	  ...	  leven	  in	  de	  klassen.	  
Veel	  leesplezier!	  
Het	  Spiegelteam	  

Nieuwjaarsbabbel
Dikke	  merci	  voor	  jullie	  aanwezigheid	  op	  de	  Nieuwjaarsbabbel!	  De	  
opbrengst	  was	  427	  euro.	  Deze	  schenken	  wij	  aan	  ‘Sportaround’.	  
Hun	  missie	  vind	  je	  hier	  hHps://sportaround.be/wie-‐zijn-‐we/missie/

Een	  extra	  dankwoordje	  nog…
-‐	  aan	  de	  ouders	  die	  voor	  soep	  zorgden:	  ze	  was	  heerlijk!
-‐	  aan	  de	  mensen	  die	  voor	  de	  versiering	  zorgden:	  mooi	  mooi!
-‐	  aan	  hen	  die	  de	  voorbereiding	  en	  de	  
opkuis	  zich	  namen:	  super	  bedankt!
-‐	  aan	  de	  bartenders	  van	  dienst:	  top!
-‐	  aan	  de	  bbqmeesters:	  het	  werd	  
gesmaakt!
-‐	  aan	  de	  afruimers	  en	  afwassers:	  dikke 	  
pluim!
-‐	  bedankt	  Erik	  om	  dit	  alles	  op	  te	  
luisteren	  met	  een	  vleugje	  muziek!

Bernadette
Zoals	  jullie	  wel	  al	  in	  het	  nieuws	  
vernomen	  hebben,	  is	  er	  een	  
groot	  tekort	  aan	  leerkrachten.
Dit	  moeten	  wij	  ook	  vaststellen	  
bij	  vervangingen.	  Er	  is	  veelal	  
geen	  vervanging	  beschikbaar.	  
Gelukkig	  kunnen	  wij	  voor	  de	  
vervanging	  van	  de	  juf	  godsdienst	  
die	  op	  donderdagnamiddag	  in	  
klas	  Veerle	  lesgeeR	  rekenen	  op	  
BernadeHe	  Wauters.	  Zij	  is	  reeds	  
op	  pensioen,	  maar	  komt	  graag	  
op	  De	  Spiegel	  terug	  om	  deze	  
vervanging	  op	  te	  nemen.	  
BernadeHe	  heeR	  jaren	  bij	  ons	  
gewerkt	  en	  kent	  het	  reilen	  en	  
zeilen	  van	  onze	  school.

Rondleidingen
De	  rondleidingen	  voor	  geïnteresseerde	  ouders	  die	  zich	  graag	  voor	  De	  Spiegel	  willen	  aanmelden	  zijn	  reeds	  
even	  bezig.	  Vandaag	  was	  er	  een	  rondleiding	  voor	  39	  mensen.	  Het	  was	  hier	  dus	  	  even	  gezellig	  druk.
Er	  volgt	  nog	  een	  rondleiding	  op	  7	  februari,	  op	  19	  februari	  en	  op	  18	  maart.
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Schilderwerken

We	  wachHen	  reeds	  lange	  
Yjd	  op	  het	  schilderen	  van	  
onze	  turnzaal.

Deze	  week	  zijn	  de	  schilders	  gearriveerd	  en	  wordt	  de	  
zaal	  in	  een	  mooi	  kleurtje	  gestoken.
In	  een	  volgende	  fase	  volgen	  de	  schoolgangen.	  Wij	  zijn	  
alvast	  blij.

Fietsen
Mogen	  we	  vragen	  om	  zoveel	  
mogelijk	  de	  fietsrekken	  aan	  de	  
garage	  ook	  te	  gebruiken.
Deze	  zijn	  niet	  steeds	  gevuld	  terwijl 	  
er	  wel	  fietsen	  aan	  de	  ingang	  	  staan	  
die	  de	  toegang	  naar	  de	  voortuin	  
belemmeren.	  

Geen school in februari 

Vrijdag	  8	  februari:	  faculta2eve	  
verlofdag.
Er	  is	  die	  dag	  geen	  school.
Het	  SYbo	  is	  open	  en	  biedt	  opvang	  
aan	  wie	  zich	  vooraf	  inschrijR.
Dit	  kan	  voor	  kinderen	  t.e.m.	  het	  
tweede	  leerjaar.

Stibo - belangrijk 
voor nieuwe ouders
Het	  STIBO	  (ochtend-‐,	  middag-‐	  en	  
avondopvang	  kleutertjes)	  staat	  
onder	  leiding	  van	  Goedele	  
Ernalsteen.
Met	  vragen	  over	  de	  SYbowerking	  
en	  de	  facturaYe	  van	  de	  maalYjden	  
en	  opvang	  van	  de	  kleutertjes	  kan	  
u	  bij	  haar	  terecht.
Haar	  contactgegevens	  zijn	  
goedele.ernalsteen@stad.gent	  ,	  
sYbo.despiegel@stad.gent	  of	  
09	  243	  80	  24	  .

Spaghettiavond en kinderfuif
Hou	  alvast	  vrijdag	  22	  februari	  vrij.	  De	  
inschrijvingsbrief	  is	  deze	  week	  meegegeven	  met	  
de	  gezinsoudsten.	  Meer	  info	  volgt	  later.

Ateliers
Maandagnamiddag	  21	  januari	  waren	  
er	  terug	  ateliers	  in	  de	  lagere	  school.	  
Gezelschapsspelletjes,	  dingen	  
bouwen,	  geursteentjes	  maken,	  
fimpjes	  monteren,	  
druktechnieken,	  ....	  er	  kwam	  weer	  
heel	  veel	  aan	  bod.	  

Het	  volgende	  atelier	  is	  op	  
woensdagvoormiddag	  20	  februari.	  

Dank	  je	  wel	  aan
-‐ de	  mama	  van	  Obe	  en	  Siebe	  die	  een	  
atelier	  gaf.

-‐ de	  papa	  van	  Arthur	  en	  Bo	  die	  de	  
schuifdeur	  herstelde	  bij	  Majella.

-‐ 	  ...	  (zijn	  we	  iemand	  vergeten,	  laat	  het	  
gerust	  weten)
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Aanmelden en inschrijven secundaire school

De	  Gentse	  secundaire	  scholen	  en	  
enkele	  scholen	  in	  de	  
randgemeenten	  werken	  voor	  de	  
inschrijvingen	  van	  het	  schooljaar	  
2019-‐2020	  opnieuw	  met	  een	  
digitaal	  aanmeldingssysteem.

Kinderen	  die	  volgend	  schooljaar	  de	  
overstap	  maken	  van	  basis	  naar	  
secundair	  onderwijs	  kunnen	  zich	  
aanmelden	  van	  1	  april	  2019	  (12	  uur	  ’s	  middags)	  tot	  en	  met	  26	  april	  2019	  (12	  uur	  ’s	  middags).

Aanmelden	  kan	  voor	  scholen	  met	  1A	  (getuigschriR	  basisonderwijs)	  als	  met	  1B	  (geen	  getuigschriR	  
basisonderwijs)	  en	  voor	  het	  buitengewoon	  onderwijs	  opleidingsvorm	  4	  (OV4)	  –	  type	  9,	  zowel	  1A	  als	  1B.	  

Ook	  broers	  en	  zussen	  en	  kinderen	  van	  personeelsleden	  dienen	  zich	  aan	  te	  melden	  tussen	  1	  en	  26	  april	  
2019.	  Ze	  krijgen	  voorrang	  als	  ze	  naar	  dezelfde	  school	  willen	  als	  broer/zus	  of	  waar	  de	  ouder	  werkt.	  Ze	  
dienen	  enkel	  die	  school	  aan	  te	  duiden	  en	  aan	  te	  geven	  dat	  ze	  voorrang	  broer/zus	  of	  personeelslid	  willen.

Ouders	  die	  zich	  hebben	  aangemeld,	  krijgen	  op	  13	  mei	  in	  de	  late	  namiddag	  het	  resultaat	  van	  de	  
aanmelding	  toegestuurd.	  Inschrijven	  in	  de	  scholen	  kan	  na	  afspraak	  tussen	  15	  mei	  en	  7	  juni	  2019.

Wie	  zich	  niet	  heeR	  aangemeld,	  kan	  pas	  vanaf	  15	  mei	  zijn	  kind	  inschrijven	  op	  de	  scholen	  waar	  er	  nog	  vrije	  
plaatsen	  zijn.

Meer	  info:	  www.aanmeldensecundairescholen.gent

Gentse actie voor 
het klimaat

Op	  donderdag	  24	  januari	  2019	  
gingen	  de	  klassen	  van	  Majella	  
en	  Famke	  naar	  de	  klimaatacYe	  
onder	  de	  Gentse	  stadshal.	  Het	  

klimaat,	  de	  klimaatsverandering	  en	  de	  bezorgdheid	  over	  
de	  toekomst	  van	  de	  aarde	  leeR	  erg	  in	  de	  klassen.	  Via	  
deze	  link	  kan	  je	  twee	  filmpjes	  zien	  van	  de	  acYe.	  

Uit met kinderen
Op	  deze	  website	  van	  Stad	  Gent	  kan	  je	  
allerlei	  leuke	  uitstappen	  vinden	  om	  te	  
doen	  met	  kinderen:	  
hHps://stad.gent/kinderen
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