Nieuwsbrief
januari

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Op zondag 13 maart is er de mogelijkheid tot een
schoolbezoek met rondleiding waarbij je coronaveilig kan kennismaken met de school! Inschrijven
voor dit schoolbezoek is noodzakelijk!
Is uw kindje geboren in 2020?
Spannend! Hij/zij mag weldra, in het schooljaar
2022-2023, instappen in de peuterklas.

www.mmibasisschool.be
info@mmibasisschool.be

Kindjes die reeds een broer en/of zus hebben op
onze school, genieten van het voorrangsrecht tot
inschrijven. Zij kunnen inschrijven tot 22 februari ‘22.
Vanaf donderdag 24 februari 2022 kunnen
kinderen zonder voorrang een afspraak maken
voor een info– en/of inschrijvingsmoment.
Deze gaan door vanaf maandag 7 maart 2022.
Kent u iemand in de straat, in de buurt, familie,…
die meer informatie wenst of ook wil inschrijven?
Via onze website kan meer informatie
aangevraagd worden!
De flyer die werd meegestuurd met de nieuwsbrief
mogen jullie ook steeds via diverse kanalen
verspreiden.

MMI-Basisschool
Handzamestraat 14
8610 Kortemark
051/56 91 66
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Brede doorlichting
Tijdens de week van 29 november tot en met 3 december hadden we de
onderwijsinspectie op bezoek.
Ze onderzochten het kwaliteitsbeleid en de veiligheid van de school.
Daarnaast focusten ze zich op de onderwijsleerpraktijk in het kleuter. Voor
het lagere lag de focus op wiskunde en muzische vorming.

Op het einde van de week kregen we ons “rapport” en we zijn heel fier te
kunnen zeggen dat we een heel goed rapport kregen, met advies
‘gunstig zonder werkpunten’.
Het verslag van deze brede doorlichting kunnen jullie lezen op onze
website onder onze troeven via volgende link:
https://www.mmibasisschool.be/troeven
We willen iedereen bedanken die op één of andere manier meegewerkt
heeft aan de doorlichting!
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Poëzieweek
De Poëzieweek van 2022 startte op Gedichtendag, donderdag 27 januari,
en loopt t.e.m. woensdag 2 februari.
Dit jaar voorzien we tijdens deze week een schrijfwedstrijd op school!
Doe jij ook mee?
Kruip in je pen en schrijf een supertof gedicht over onze school!
Je kan je gedicht in de POEZIEDOOS stoppen in de gang van het lager
(vergeet niet om je naam en klas te vermelden)
of
je mailt je gedicht naar
griet.laleman@mmibasisschool.be en annick.francois@mmibasisschool.be
Zij zullen met veel plezier jullie gedichtjes lezen!
Misschien is jouw gedicht dan te lezen op onze website en nieuwsbrief?
Of wappert het straks aan de schoolpoort?
Of hangt het plots in de schoolgangen...
Krijg je al de schrijfkriebels? Super!!
ps : Leuke prijsjes te winnen...dus laat dat dichten maar beginnen!
Alvast veel talige dichtgroetjes en veel succes!

3

Gedichtendag in de peuterklas
Ook de allerkleinsten doen mee aan gedichtendag.
Ze werken met raadsels in het thema "welterusten Kleine Beer".
Eerst goed luisteren!
De juf zegt een raadsel...
Wie weet het? De peuter mag het in mijn oor fluisteren.
We kijken op het digibord... goed kijken... het luikje gaat open.
"JAAAAA" roepen de peuters in koor.
En herhalen is zo voorspelbaar maar superleuk!
Juf Sofie
Wij staan bij elkaar,
heel dicht
En geven ’s nachts veel licht.
(STERREN)
Ik ben Janneke in de nacht .
Terwijl jij slaapt
hou ik de wacht.
(MAAN)

Word wakker, komaan!
Ik rinkel , RRRIIINNNG.
Het is tijd om op te staan.
(WEKKER)
’s Avonds trek ik je aan
om naar bedje toe te gaan.
(PYJAMA)
Steek mij aan, steek mij aan,
anders loop je in het donker
ergens tegenaan.
(LAMP)
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Huidige maatregelen corona in het onderwijs – Onderwijs Vlaanderen
De afspraken rond schoolfeesten en opendeurdagen zijn ongewijzigd na
het laatste overlegcomité. Dat wil zeggen dat schoolfeesten en
opendeurdagen niet zijn toegelaten.
Schoolbezoeken met fysieke rondleidingen voor ouders in functie van de
inschrijvingen zijn mogelijk onder deze voorwaarden:
• Enkel na reservatie
• Enkel in beperkte groep
• Enkel buiten de schooluren

Schoolfeest: annulatie door maatregelen corona
Het geplande schoolfeest mogen we niet laten doorgaan door de
coronamaatregelen.
Toch zijn we al druk in de weer zodat de kleuters en leerlingen toch het
beste van zichzelf zullen kunnen geven op het podium!
Ja, ook dit jaar zullen de kleuters en leerlingen optreden.
Het volledige schoolfeest zal gefilmd worden.
Het filmpje zal jullie gratis ter beschikking worden gesteld, zodat jullie dit
zeker ook kunnen bewonderen.
Weldra zullen jullie een bericht ontvangen via de klasleraar in Questi
waarbij we jullie toestemming zullen vragen om jullie kind(eren) te mogen
filmen en of we het filmpje ook mogen verspreiden onder de ouders.
Alvast dank je wel om ons van een snelle respons te voorzien!

We hopen dan het filmpje aan jullie te kunnen bezorgen rond de
paasvakantie.

Bosklassen
Op woensdag 26 januari kregen we even een domper op het goede
nieuws dat de meerdaagse uitstappen terug mochten… De bosklassen
voor het 5de leerjaar werden door de organisatie geannuleerd.

Op vrijdag 28 januari konden we wel goed nieuws geven aan
de leerlingen en ouders van het 5de leerjaar! Een nieuwe
verblijfplaats werd gevonden. Hun bosklassen kunnen op deze
manier toch doorgaan van 21 t.e.m. 25 februari in Domaine de
la Palogne in Ferrières.
We wensen de kinderen en de begeleiders een superleuk
verblijf toe!
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Sportsnacks
Door de aanhoudende maatregelen waarbij we groepen niet mogen
mengen, kunnen de inhaallessen van de eerste
reeks nog niet doorgaan.
We brengen de ouders op de hoogte wanneer
we deze wel mogen organiseren.
Omwille hiervan zal er dit schooljaar ook geen
2de reeks opgestart worden.

Familienieuws
Zij die ons verlieten…
Mevrouw Magda Vancker, grootmoeder van Reidar (L5), Sigrun, Marit en
Ivar Despierre(oud-leerlingen), overleed op 18 december 2021.
Wij bieden deze familie onze oprechte, christelijke deelneming aan.

Verjaardagskalender
Voor wie nog op zoek is naar een kalender
voor 2022…
Er zijn er nog een klein aantal die we te koop
kunnen aanbieden voor 12 euro.

OPROEP
We willen nogmaals jullie aandacht vragen voor de kiss-&ride-zone.
Bij het begin en het einde van de schooldag is er heel wat verkeer in de
schoolomgeving. Om opstoppingen en verkeerd geparkeerde auto’s te
vermijden, werd de Kiss and Ride-strook voorzien.
Hierop kun je stoppen met de auto om je kind(eren) af te zetten of op te
halen wanneer je kind in het autovak staat. Deze zone is geen
parkeerzone. Om de zone optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat je
er niet langer dan nodig blijft staan. Blijf bij voorkeur achter het stuur van je
voertuig zitten. Vanuit het autovak sturen we je kind door naar de auto.
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TIJD
Tijd

tijdperk

Tijdstip

tijdig

tijdskrediet

speeltijd

tijdsmachine

tijdelijk

tijdschrift

tijdsintensief

Voor wie het zich afvraagt: waarom al die ‘tijd’ ??
Wij vragen aan jullie een beetje meer tijd.
Tijd om te schakelen van de ene verandering naar de andere…
Spring niet meteen in je pen, laat de telefoon nog even stil…
We weten het al, we zijn er mee bezig…
Maar geef ons tijd aub.
Want met die kostbare tijd
doen wij leuke, leerrijke en interessante dingen voor en met jouw kinderen
Dank je wel om ons die tijd te geven
Marian
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Agenda februari
In februari ziet de agenda er als volgt uit:
dinsdag 01/02

L6 – Systematisch contactmoment in CLB

donderdag 03/02

L6 – Red een leven

woensdag 16/02

Pedagogische studiedag – vrije dag voor de kinderen

donderdag 17/02

Dikke truiendag

maandag 21/02
t.e.m. vrijdag 25/02

L5 - Meerdaagse uitstap
Domaine de Palogne

maandag 28/02
t.e.m. zondag
06/03

Krokusvakantie

8

