
Nieuwsbrief

Maison Bernadette is een
weggeefwinkel van
tweedehandskleding voor de
kansarmen in Zwevegem en
deelgemeenten.
Wat de mensen in het portaal van
de kerk zetten, wordt gesorteerd en
in de winkel gepresenteerd of
opgeslagen in het magazijn boven
de winkel.

Meestal worden de mensen
doorverwezen via het OCMW of
hoorden ze over het bestaan van de
winkel in de andere organisaties
zoals 't Boetiekske, Surplus, Food
for all,...
We hebben intussen een aantal
mensen uit Oekraïne die op onze
hulp rekenen en we hielpen de
mensen in de Ardennen na de
overstromingen.

Weet, als het even moeilijk gaat
dat je daar ALTIJD terecht kan als
volwassene. Voor kinderen kan je
terecht in ' Boetiekske.

Maison
Bernadette?

december 2022

1 op 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede.
Dat is veel. Daarom zal VRT dit jaar met z'n allen
vlammen tegen kansarmoede. Via de "Warmste
Week" wil men dit thema zichtbaar en bespreekbaar
maken en geld inzamelen. 
Ook wij willen als school een solidariteitsactie op
poten zetten. We hopen zo ons steentje bij te
dragen aan al wie minder kansen krijgt! 
We bundelen onze krachten met 
Maison Bernadette. 

INZAMELACTIE in
samenwerking met Maison
Bernadette

WANNEER en WAT zamelen we in?
Plaids
Handdoeken en washandjes (in alle
maten en vormen, om af te drogen,
badhanddoeken, ...)
Winterjassen (voor groot en klein)

van 1 t.e.m. 22 december 2022. 
Op 23/12 voorzien we een plechtig moment om
de ingezamelde materialen te overhandigen.

Heb je hiervan thuis nog iets liggen en is het
nog in goede staat? Geef het ZEKER mee
met je zoon/dochter naar school! We
verzamelen alles in en bezorgen het aan
Maison Bernadette!

Gemeenteschool Zwevegem-Knokke



 

Voor alle 5-jarige kleuters is het wettelijk
verplicht om de koalatest af te nemen. 
 Hiermee meten we de taalvaardigheid en
bovenal de luistervaardigheid van de
kleuters. Benieuwd hoe dat in z'n werk
gaat en wat de test inhoudt? Klik zeker
door naar het infofilmpje, waar alles heel
duidelijk aan jullie wordt voorgesteld.

Wij namen de taalscreening af in de maand oktober. Gezien het aangewezen is om deze
screening te laten uitvoeren door een vertrouwde persoon, nam juf Eva deze taak op zich. Ze
werd bijgestaan door onze zorgjuf Nele. 
De screening is zeker geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan. Deze
taalscreening helpt ons wel om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van alle
kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze school nog
sterker kunnen maken. 

Na verwerking en analyse van de testen mogen we met veel trots laten weten dat al onze
kleuters groen scoorden! Ook tegenover het Vlaams gemiddelde scoren we goed. We zijn fier
op ons resultaat. We gingen ook op zoek naar onze groeikansen en pakken die zeker aan in de
toekomst!

Koalatesten

december

Een speciale dank je wel!
Als school kunnen we rekenen op vele vrijwilligers (om fruit te schillen, als oudercomité, om
kinderen te vervoeren, om te komen lezen met en voor de kinderen, om te klussen met en
voor de kinderen ... ) en daar zijn we zeer, zeer dankbaar voor.

We willen nu toch wel een extra speciale dank je wel zeggen aan één van deze vrijwilligers.
Marleen Segaert heeft de afgelopen maanden Kristina en Kleanth geholpen bij een taalbad
Nederlands. Deze twee anderstalige kinderen zitten in ons tweede en 
vijfde leerjaar en kunnen zich ondertussen, o.a. dankzij de grote hulp, 
geduld en toewijding van Marleen al vlot behelpen in het Nederlands.

https://www.youtube.com/watch?v=LRTiXRivI5E


 

Opgelet : vrijdag 23 december is een hele dag school!

nieuws vanuit het oudercomité

5e leerjaar
verkocht
klaaskoeken voor
de warmste week


