JANUARI 2022

AAN HET WOORD
De Bonte Ouders

Woordje van de directeur

Ongetwijfeld voel je ook het enthousiasme van De
Bonte Ouders.
Er zijn tal van werkgroepjes bezig met het uitwerken
van leuke ideeën.
Bedrijvigheid alom.
En ook al vraagt het samenkomen wat meer flexibiliteit
door corona, online samenkomen zorgt voor minsten
evenveel dynamiek.

Januari ligt bijna achter ons, de dagen worden stilletjes aan
terug wat langer, het WK veldrijden is een feit en de
Olympische Winterspelen gaan bijna van start.
Hoge energieprijzen, omikron, inflatie, … raakt iedereen.
Iedereen heeft nood aan zonlicht en wat extra warmte.
Warmte die wij binnen onze bonte specht zoveel mogelijk
willen geven maar ook krijgen van jullie en jullie kinderen.
Dankjulliewel om te zijn wie jullie zijn en onze school een
warm hart toe te dragen.

De bonte ouders hebben een koffieverkoop
georganiseerd. In samenwerking met Ray en Jules werd
er een proefpakket aangeboden van biologische en
eerlijke koffie.
De opbrengst, namelijk €229, wordt gebruikt om
tweedehandsboeken aan te kopen voor de schoolbib
Fantasieplek.
Voor de kleuterzone werd er een moodboard gemaakt.
Wat ziet het er alvast leuk uit en uitnodigend voor de
kleuters om buiten te spelen. Wil je graag ook
meedenken of helpen aan de uitvoering van dit project,
je bent van harte welkom in deze werkgroep.
werkgroep kleuterzone komt samen op 3/2
Werkgroep tuin en klus komt samen op 8/2
Werkgroep feest komt samen op 8/3
Wil je aansluiten bij een werkgroep? Wil je graag meer
info? Heb je ideeën die je wilt delen? 1
adres: debonteraad@freinetdebontespecht.be
Noteer alvast in jouw agenda:
27/3 lente-ontbijt
26/6 familiefeest 10 jaar Bonte Specht

Binnenkort (vanaf 14 februari) gaat de Honzebroekstraat
terug open vanaf de beekstraat tot aan huisnummer 52. De
werken voor onze deur krijgen steeds meer vorm en we
kijken alvast uit naar het resultaat. De volgende fase start
aan huisnummer 52 tot aan de biezenstraat. De werken
zouden tegen de grote vakantie ook hier klaar moeten zijn.
Moodboard kleuterzone:

Nieuwtjes vanuit de school
MOOIMAKERS VAN DE MAAND: DE PANDAKLAS

NIEUWE GEZICHTEN OP SCHOOL
Na de wintervakantie startten twee nieuwe kleuters: Welkom Mahir en Dante.
Veel plezier in de eendjesklas en in de klas van de kikkervisjes!

GEBOORTE
Maandag 24 januari werd Ann-Charlotte grote zus van Chloé.
Hoera!

LEERLINGENRAAD

POËZIEWEEK 2022 IN DE KLAS

Elke klas ging aan de slag met rijmen, klanken, beeldspraak, …

Er werden enkele leuke versjes gemaakt.
Poëzie in de eendjesklas

Poëzie bij de kikkervisjes

DE VLINDERKLAS OP STAP

Poëzie in de vlinderklas

Poëzie in de salamanderklas

Poëzie in de pandaklas

UITSTAP VAN DE VLINDERKLAS
De vlinderklas ging te voet en met de lijnbus naar de Arhus. Daar maakten ze
kennis met alles wat de bib te bieden heeft. Ze namen ook allemaal een boek mee
om te lezen op school.

AGENDA
30 januari-4 februari

sportweek lager

13 februari

info kleuterhuis digitaal van 10u11u30

28 februari

gesloten forum

28 februari-4 maart

krokusvakantie

Honzebroekstraat 23 - 8800 Roeselare - Tel: 051 20 63 40
E-mail: directie@freinetdebontespecht.be
www.freinetdebontespecht.be

SOCIALE MEDIA
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor een blik op de nieuwste
nieuwigheden en de laatste kiekjes!
Bij deze nog een warme oproep om ons te steunen via trooper.be!
Op uw online aankopen, op de honderden sites, krijgen wij een extra bedrag om
een speelhuisje aan te kopen voor de jongste vrienden!

