
 30.09.2022    Kastanjeblad 

 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 De eerste maand van het schooljaar 2022-2023 zit er al op.    Tijd voor een Kastanjeblad! 

 We beginnen met een terugblik op de afgelopen maand.  Soms horen we wel eens van 
 ouders dat ze graag een vlieg willen zijn en zo een kijkje nemen in de klas.  Vandaar deze 
 fotocollage met foto’s van de afgelopen weken. 

 Krombeke 





 Ondanks het barslechte weer hopen we dat jullie genoten hebben van het optreden 
 van de kinderen op het Kastanjefe(e)st. 
 Door de regen viel ook het slotmoment in het water.  Toch had ik graag nog enkele 
 mensen willen bedanken: 

 - Eerst en vooral de kinderen.  Zij hebben zo veel geoefend de afgelopen weken en 
 deden ongelofelijk  hard hun best. We mogen trots zijn op zoveel talent in De 
 Kastanje. 

 -Ook een bijzondere dank-je-wel aan alle leerkrachten.  Zij staken dansjes in elkaar, 
 zochten materiaal bijeen, knutselden erop los en overlegden in hun werkgroep en dit 
 bovenop hun dagelijks zorg voor de leerlingen van onze school.  Want elke dag geeft 
 dit fantastisch team het beste van zichzelf om elk kind te laten groeien en omringt 
 hen met de best mogelijke zorgen. 

 - Op het schoolfeest schakelden de leerkrachten ook hun familie in.  Partners schoten 
 te hulp, maar ook dochters, mama’s en zelfs oma’s waren van de partij. 

 -We konden ook op de hulp van heel wat ouders rekenen om alles klaar te zetten en 
 op te ruimen.  Ook de eetstandjes en bar werd bemand door ouders van onze school. 
 We mochten tenten gebruiken en het aanbod aan pannenkoeken was gigantisch! 

 -Voor de bediening en aan de afwas kregen we hulp van de animatoren van 
 speelplein De Pleute.  Ook aan hen een welgemeende dank je wel. Het was fijn om zo 
 ook enkele oud-leerlingen terug te zien. 

 - En last but not least, een woordje van dank aan de oudercomités van Proven en 
 Krombeke.  Op het schoolfeest konden we op hen rekenen, maar eigenlijk staan zij 
 ook een heel jaar lang klaar om bij te springen waar nodig en acties op poten te 
 zetten om ons ook een financieel duwtje te geven.   Zo konden we met de opbrengst 
 van de koekjesverkoop vorig schooljaar voor beide vestigingen nieuwe fietsjes 
 aankopen voor de kleuters. 



 Ook wij proberen op school onze energiefactuur onder controle te 
 houden.  Dat betekent dat we nog bewuster zullen omspringen met 
 energie.  De verwarming zullen we iets bijregelen, en durven hierbij 
 ook op jullie medewerking te rekenen.  Is het mogelijk om de 
 kinderen  voldoende  warm aan te kleden ? 

 Hoe kun je ons (leerkrachten en administratie) bereiken? 

 Communicatie gebeurt met de leerkrachten bij voorkeur via de agenda of het 
 heen-en-weerschriftje.  In sommige gevallen, bijvoorbeeld om gevoelige informatie te 
 melden, is een mail dan wel weer aangewezen.  Tegelijkertijd wil ik ook graag opkomen 
 voor het recht op vrije tijd voor de leerkrachten.  Dit betekent dat je niet mag verwachten 
 dat je dezelfde dag nog een mailtje terug krijgt van de leerkracht. 

 Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je de leerkracht opbellen, natuurlijk enkel als hij/zij je 
 het telefoonnummer bezorgde.  Vanuit de school zullen we de telefoonnummers van 
 leerkrachten niet verspreiden. 

 De school bereik je in dringende gevallen best via de telefoon.  Doordat we in twee 
 vestigingen werken en er ook geen voltijds administratief bediende aanwezig is, kan het 
 zijn dat je op de vaste lijn  niet altijd onmiddellijk reactie krijgt.  In dringende gevallen kun 
 je dus best contact opnemen via het gsm-nummer 0471/59 04 40 (Evi). 

 We kregen fijn nieuws van de ouderraad. 
 Zoals jullie konden lezen in het vorige kastanjeblad gaat het derde kleuter mee gaan 
 zwemmen.  Doordat er een verschil zit tussen de maximumfactuur (= totale kostprijs van 
 activiteiten per schooljaar) van het kleuter en die van het lager, raakten we daardoor wat 
 in de knoop en was er bijgevolg weinig budget over om nog extra uitstappen te plannen. 
 De oudercomités willen hierbij graag bijspringen. 

 Voor een zwembeurt zullen we aan de ouders slechts 2,5 euro aanrekenen,  het overige 
 deel van de kosten (4,35 euro per leerling per zwembeurt) wordt betaald door de twee 
 oudercomités.  Ook hiervoor willen we hen graag bedanken! 



 Nog enkele wist-je-datjes over onze school: 

 - Vanaf dit schooljaar zullen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar  leren typen 
 tijdens de lessen.  Ze maken hiervoor gebruik van een computerprogramma waarmee de 
 leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. 

 -Graag op  woensdag fruit of groente  meegeven naar  school.  Vanaf donderdag 6 oktober 
 start het oog voor lekkers-project.  De kinderen krijgen dan gratis een stukje fruit of 
 groente aangeboden op donderdag, en op vrijdag krijgen ze melk.  (Meer info ontvang je 
 hierover in een aparte brief) 

 -Op school drinken we  enkel water  .   Dit kadert binnen  onze pijler zorg, waarbij we zorg 
 leren dragen voor ons eigen lichaam.  Ook over de middag geef je dus enkel water mee. 
 Frisdrank of andere gesuikerde dranken laten we niet toe. 

 -Dit schooljaar proberen we extra in te zetten op het  welbevinden  van kinderen.  We 
 krijgen maandelijks op vrijdagnamiddag ondersteuning van juf Vicky die ook voor de 
 scholengemeenschap werkzaam is binnen het domein socio-emotionele ontwikkeling. 
 Samen met de leerkracht en juf Vicky zal er gewerkt worden aan groepsverbondenheid 
 aan de hand van speelse (bewegings)oefeningen, zang en dans, geweldloos en 
 herstelgericht spreken met elkaar, respectvol leren luisteren, oefenen in verbinding maken 
 met de klasgenootjes en leren rust vinden in deze soms wel drukke maatschappij. In 
 november is dit ook het onderwerp van onze pedagogische werkdag. 

 - Binnenkort zijn er ook twee vrije dagen voor leerlingen !  Maandag 10 oktober  is onze 
 eerste facultatieve vrije dag,  op  woensdag 19 oktober  staat de eerste pedagogische 
 werkdag gepland. 

 MISSIE 

 Een school met een hart, in het hart van het dorp. 

 VISIE 

 De Kastanje is een dorpsschool waar mensen met  zorg  en  respect 
 voor elkaar en voor de  natuur  samen leven en leren. 

 We doen dit  ontwikkelingsgericht  waarbij kinderen  hun  talenten 
 ontdekken en groeien in  zelfstandigheid  . 

 Samen  rond de Kastanje, dat werkt! 



 Belangrijke data eerste trimester 

 10/10/2022  Vrije dag Proven en Krombeke 

 19/10/2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 23/11/2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 Belangrijke data tweede trimester 

 30/01/2023  Vrije dag Proven (les voor de kinderen van Krombeke!) 

 08/02/2023  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 22/03/2023  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 22/04/2023  Vormsel in Proven 

 Belangrijke data derde trimester 

 18/05/2023  Eerste Communie in Proven 

 20/06/2023  Vrije dag Krombeke (les voor de kinderen van Proven!) 


