GO! De Madelief
Luikstraat 77
9160 Lokeren

secretariaat@de-madelief.be

09 348 11 03
0485 00 98 22

Woordje van de directie
Beste ouders,
Corona houdt ons al een heel tijdje in bedwang.
Het virus houdt ons tegen om te doen wat we graag doen, om onze kinderen alle mogelijkheden te
geven, om te ontdekken en te beleven.
Om samen rond te tafel te zitten, een babbeltje te slaan,…
Helaas zal dit nog een tijdje duren.
Maar het team van GO! De Madelief zet zijn beste beentje voor op school. We
spannen ons elke dag in om in deze nare tijd met veel liefde de leerlingen te
laten leren en samenwerken.
Omdat we elkaar nu allemaal wat minder zien, zullen we jullie regelmatig een nieuwsbrief
bezorgen zodat jullie op de hoogte blijven van wat er leeft binnen de school.
Hebben jullie nog vragen of bezorgdheden, dan mogen jullie nog altijd de leerkrachten,
zorgcoördinator en directie aanspreken aan de schoolpoort.
Draag goed zorg voor jezelf en elkaar!
Juf Leen
Directeur

Ik zoek, ik zoek,… mijn talent in elke hoek
In september 2020 zijn we gestart met het jaarthema “Ik zoek, ik zoek,… mijn talent in elke hoek.”
Dit thema wordt onderverdeeld in 4 onderdelen. Het eerste was “In the jungle” en dat hebben we
spectaculair afgerond tijdens ons Halloweenfeest.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met ons nieuwe thema: “Welke held word jij?”
De leerlingen gaan op zoek naar alle mogelijke beroepen die er bestaan. Ze ontdekken wat een
beroep inhoudt en welke vaardigheden je er voor nodig hebt.
Zo maken we de kinderen bewust van hun talenten en laten we hun zelfvertrouwen groeien. Ze
leren ook de talenten van anderen te waarderen. Iedereen is wel goed in iets en in vele beroepen
werken echte helden!

Onze school in een nieuw kleedje
Jullie zagen zeker al het nieuwe spandoek aan onze gevel. In
de loop van de volgende weken komen er nog 2 banners aan
onze schoolpoort. Dit vergroot onze zichtbaarheid in het
straatbeeld en versterkt tegelijk de veiligheid rond onze
schoolpoort.
Ook werken we hard om onze nieuwe website te lanceren. Daar
zullen jullie de kalender kunnen raadplegen, volgen wat er
allemaal in de klas en op school gebeurt, het menu “warme maaltijden” raadplegen en nog véél
meer.
Benieuwd? Neem vanaf maandag 7 december zeker geregeld eens een kijkje op www.demadelief.be.
De school is vanaf nu ook bereikbaar via onze GSM. Het nummer is 0485 00 98 22 en je kan ook
sms’en of WhatsApp-berichtjes sturen!

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint
We belden met onze nieuwe GSM naar de Sint en vroegen hem om op vrijdag 4 december naar
onze school te komen.
De Sint zou wel willen, maar door zijn reeds gevorderde leeftijd, mag hij echt geen risico lopen om
corona te krijgen. Daarom zal hij onze leerlingen toespreken via livestream. Hij zag in zijn groot
boek dat alle kindjes van De Madelief het voorbije jaar heel braaf zijn geweest en heeft ons
beloofd dat hij zeker cadeautjes zal sturen.
Het wordt dus een ander feest dan de andere jaren, maar het wordt zeker heel plezierig. We tellen
in volle spanning af!

Helm op, fluo top
Wij doen natuurlijk weer mee aan de actie ‘Helm op, Fluo Top’! Verkeersveiligheid is superbelangrijk. Wees zichtbaar in het verkeer met Fluo!
Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie met fluo aan
naar school komt, krijgt een sticker op de spaarkaart!
een fietshelm is een sticker waard.
‘Helm op, Fluo Top’ is gestart na de herfstvakantie en
loopt tot aan de krokusvakantie. Wie voldoende stickers
spaart, krijgt een toffe beloning.

Ook

We zijn een echte Rode Neuzen School!
Een Rode Neuzen School heeft als doel om de mentale, fysieke én sociale weerbaarheid van de
leerlingen te verhogen. Want een school kan het verschil maken!
Corona zorgt ervoor dat ook de Rode Neuzen Dag er dit jaar iets
anders dan anders uitziet. Geen Sportpaleisoptreden, geen grote
events, geen verkoop van Rode Neuzen.
De focus ligt dit jaar minder op het inzamelen van geld, maar des
te meer op het ondersteunen van jongeren, onder andere via
de Rode Neuzen (k)Uur eind november.
De Rode Neuzen (k)Uur is een online weerbaarheidstraining voor leerlingen, vol getuigenissen,
interactie én met muziek als rode draad. Jens Dendoncker neemt de presentatie voor zijn
rekening.
Al onze klassen van het eerste tot het zesde leerjaar mogen aan deze training deelnemen.

Rapport- en examenstress
Op donderdag 17 december krijgen onze leerlingen hun tweede rapport mee naar huis. Er is deze
keer geen oudercontact voorzien. Indien je met vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen
met de klasleerkracht.
Om de lestijd zo optimaal mogelijk te benutten zullen we dit jaar in december geen examens
houden voor het vijfde en zesde leerjaar. De gewone toetsen en taken lopen natuurlijk wel
gewoon door.

Komende activiteiten
Donderdag 19 november: Rode Neuzen (k)Uur
Vrijdag 27 november: Pedagogische studiedag. Die dag geen school voor de kinderen.
Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest
Maandag 7 december: lancering van onze nieuwe website: www.de-madelief.be
Donderdag 17 december: Rapport

