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Het carnavalsfeest staat voor de deur met aansluitend nog een paar dagen school en iedereen kan genieten van een
welverdiende krokusvakantie. Graag blikken wij terug op een aantal activiteiten van de afgelopen periode.
De kinderen van het derde leerjaar brachten een bezoek aan de expo van Wereldoorlog 1 in het Legermuseum.

De leerlingen van het vijfde leerjaar brachten een bezoek aan het Afrikamuseum in Tervuren.

In het tweede leerjaar ging het tutorlezen van start. De kinderen speelden een kennismakingsspel met de leerlingen
uit de vijfde klas.

Uiteraard kunnen wij niet al onze foto’s in onze nieuwsbrief opnemen. Uitgebreid foto’s bekijken kan via volgende link
naar onze fotoalbums http://kleuterenlagereschoolmaterdei.be/lager_foto.html
Verder kan u op onze website ook tercht voor de menu’s, kalender…
www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be

Carpoolen met ouders uit de buurt : kan nu via Koalift!
Elke ochtend gaan honderden ouders naar dezelfde school; elke ochtend staan ze in dezelfde files; elke ochtend is
onze lucht iets meer vervuild. Wat als diezelfde ouders elkaar helpen? Wat indien ze waardevolle tijd winnen door
hun taken als ouder te delen? Wat als ze hun kinderen de kracht van solidariteit laten zien?
Het is op basis hiervan dat Koalift werd geboren. Koalift is een op
maat gemaakte, gebruikersvriendelijke en efficiënte oplossing gericht
op ouders zodat ze de ritten van hun kinderen kunnen delen met andere
ouders waarin ze vertrouwen. Dit zowel voor ritten naar school als
andere activiteiten waar kinderen naartoe gaan. Koalift wordt reeds
gebruikt door een twintigtal gemeenschappen en wordt nu ook
ondersteund in onze school en de ouderraad!
Kijk snel op www.koalift.com en deel uw ritten met andere ouders van de school.
In bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie hierover extra informatie. Samen voor een beter klimaat!

Speelplaats : stand van zaken.
In de zomervakantie werd onze speelplaats voor een groot deel opnieuw aangelegd. Iedereen was hierover laaiend
enthousiast…eindelijk meer ruimte om te spelen als het wat vochtiger weer is. Door de extra ruimte zijn er duidelijk
minder conflicten tijdens de speeltijd. Dit voornamelijk omdat groepjes kinderen mekaar minder “storen” door
mekaars spel te doorkruisen tijdens het verplaatsen. Ondertussen is er ook extra groen aangepland naast de
turnzaal van de Franstalige afdeling. Op dit moment zijn we gestart met de aanleg van een moestuin! De zone vlak
naast de omheining met het weggetje naast de school zal hiervoor dienst doen. Een volledige afspanning (ook aan
de kant van het weggetje), een compartimentering van de moestuin zodat verschillende graden een eigen plekje
hebben en de aanleg van een padje, zijn voorzien. Toch mist onze speelplaats nog uitdagend spelmateriaal. Via de
leerlingen werd er een bevraging gedaan en kwamen we tot een top 10 van ideeën. Op basis hiervan hebben we
een mogelijkheid tot sponsoring opgezet. Via onze website :
http://www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be/images/lager/speelplaatsactie.pdf
kunnen jullie een deel van die spel-elementen sponsoren. De ouderraad doet
alvast een eerste voorzet door een gul bedrag te storten.
Zij nemen het klimrek, het ballennet en het evenwichtparcours voor hun rekening.
Alles samen sponsoren ze voor een kleine 7000 euro! De installatie van deze
speeltoestellen is voorzien tussen de krokus- en de paasvakantie.

Carnaval : Mater Dei GOT talent!
Op dinsdag 26 februari vieren we carnaval, iedereen mag dan uiteraard verkleed naar school komen. Alle
kinderen kunnen die dag kiezen uit 3 ateliers die vanuit de leerlingen zelf (via de leerlingenraad) werden
voorgesteld. Daarnaast organiseren we ook een grote talentenshow! Via pré-selecties zullen 10 kandidaten
dinsdag voor de andere kinderen hun talent kunnen showen. Jawel hoor…de Mater Dei leerlingen hebben talent!
Voor een fijne speeldag dinsdag laten we confetti, slingers en speelgoedwapens thuis.

Veiligheid rondom de school
Om de veiligheid rondom de school wat in de aandacht te zetten heeft de gemeente een opvallende actie
georganiseerd. Opmerkzame bestuurders zullen de fluo-gele hesjes rondom de school misschien al gespot
hebben. Deze actie loopt tot de lente, wanneer de ochtenden minder somber en donker zullen worden. De actie
zelf heeft uiteraard niets te maken met de acties van de gele hesjes die nationaal gehouden worden. Onze
schoolhesjes die ons aangeleverd werden door de VGC, waren minder geschikt door de groenblauwe kleur die
net iets minder opvallend is dan fluo-geel. We kunnen niet genoeg investeren in sensibilisering die aanzet tot een
veilige schoolomgeving, een thema dat ook op de volgende ouderraad aan bod zal komen.

Kalender

-

Op di 26/2 vieren we samen carnaval.

-

26/2 ook ouderraad, afspraak om 20.00u in klas 3A.
Agenda werd via smartschool verstuurd.

-

Van ma 4/3 tot vrij 8/3 is het krokusvakantie.

-

Vrij 22/3 is het pedagogische studiedag. Er is die dag geen opvang voor
de leerlingen.

-

Di 2/4 sluiten we het tutorlezenproject af…er is alvast een feestelijke
afsluiting. Uitnodiging volgt later voor ouders van 2de en 5de leerjaar.

-

Woe 3/4 eucharistievieringen voor de leerlingen van de eerste graad.

-

Van ma 8/4 tot en met ma 22/4 is het paasvakantie.

