Wist je dat ...
• Onze OPENKLASDAG voor nieuwe GOEZO!’kes doorgaat op 19 mei in bubbels?
Op woensdag 19 mei zetten wij immers de deuren van onze klasjes open voor nieuwe
kinderen tussen 16u en 19u. Ouders kunnen dan met hun gezinsbubbel een geleid bezoekje
brengen aan onze school, een blik werpen in alle klassen, onze speelzones verkennen en
kennis maken met de juf of meester van de klas. Ken je iemand die onze school beter wil
leren kennen? Breng hen dan zeker op de hoogte.
Een bubbelbezoek op maat na de schooluren kan enkel op afspraak.
Inschrijven kan via: tel.: 03 410 01 50
e-mail: secretariaat.kessel@goezo.be
• Het speelplaatsbeleid opnieuw onder loep is genomen?
Om het algemeen welbevinden op de speelplaats te
verbeteren, heeft het onderwijzend team van onze school
het speelplaatsbeleid herbekeken. De speeltijden, de
speelplekken en de afspraken werden opnieuw ‘met een
open blik’ bekeken, bijgestuurd, verduidelijkt en in de mate
van het mogelijke gevisualiseerd. De volledige uitleg vind je
weldra op onze website: www.goezokessel.be
• De kinderen van de lagere school via een beurtrolsysteem op het pleintje spelen?
Ravotten op het speelplein kan voor extra speelplezier
zorgen, maar daar hoort misschien ook aangepaste kledij
bij. In een vorige mail kreeg je dit al, maar hieronder lijsten
we voor deze maand nog eens op wanneer de kinderen
van de lagere school op het speelplein spelen. Voor de
maand juni zetten we dit bij op de kalender van de maand.
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• We mee doen aan de campagne Mei - Plastic vrij?
Zoals we reeds lange tijd gewend zijn: brooddozen, drinkbussen, fruit- en
koekendoosjes vervangen de plastic verpakkingen. We hebben er weer eens extra
aandacht voor en nemen deel aan deze Nijlense actie.
Enkel de verjaardagspresentjes (een versnapering, geen speelgoedje) brengen we
voorverpakt mee.

• De sportdag voor 1L tot en met 4L in de Lilse Bergen doorgaat en 5L en 6L gaat
kanovaren?
Er werd een Coronaveilige situatie uitgewerkt met de eigen
schoolbus en de busmaatschappij. Meer info volgt nog!
De sportdag van 5L en 6L is gepland op 28 juni. Zij gaan dan
kanovaren op de Kleine Nete.
• Ook de uitstap van onze kleuters naar Kabouterkesberg op 4 juni doorgaat?
Ook voor deze uitstap splitsen we de kleuters op in verschillende bussen en
wordt er rekening gehouden met de klasbubbels.
De juffen informeren jullie hier weldra nog over.

• De schoolreis naar Toverland niet kan doorgaan?
Deze uitstap naar Nederland is geschrapt omwille van de
huidige Coronamaatregelen. De schoolreis is vervangen
door het Blotevoetenpad en de speeltuin in Bokrijk.
• De vlaaienslag van onze ouderwerking een succes was?
Onze GOEZO!’kes verkochten zo’n 620 vlaaien.
Dit leverde een mooi bedrag van een goeie €1 900 op. Deze opbrengst
gaat naar de schoolbus en extraatjes voor de kinderen, enz.
De kleuters van juf Greet (2K) kroonden zich tot KAMPIOEN van de
vlaaienslag. Zij verkochten de meeste vlaaien en mogen een extra
beloning verwachten.
We kregen ook een aantal extra vlaaien. Onze ouderwerking schonk deze aan de sociale
kruidenier in Nijlen. Het buurtpunt was hen daar enorm dankbaar voor. Een pluim voor
onze ouderwerking!

• Op vrijdag 7 mei Theater “ROTZOOI” langskomt op school?
Deze kindershow ‘over’ en ‘met’ afval gaat CORONAPROOF door op
onze speelplaats. Op een zeer ontwapenende manier weet Peter het
thema afval, sorteren en recycleren te verwerken in een hilarische
straattheater act, ook geschikt voor de allerkleinsten onder ons.
Maar door de hoogstaande zweep-techniek en spectaculaire
vuurtrucs weet hij ook de iets minder jonge kinderen vlot te boeien.
We duimen voor “buiten-weer”.

• De zesdeklassers zich volop aan het voorbereiden zijn voor hun Fietsexamen?
Als voorbereiding op deze fietsproef hebben ze al in Kessel de
verkeersituatie leren inschatten en zijn ze ook al in Nijlen zelf gaan
oefenen. Donderdag 6 mei volgt er nog een verkenning onder
politiebegeleiding. De echte fietsproef gaat door op 17 mei. Een
fiets, die in orde is, is natuurlijk noodzakelijk. Een fluohesje is
verplicht, een fietshelm maakt het allemaal veiliger.
Op 17 mei is er ook een “dode hoek-les” voor het 5de leerjaar.

• Het weldra Moederdag is, maar dat onze kleuters dit jaar de papa’s
in de kijker willen zetten?
Helaas zit een papadag er niet in zoals we dit vroeger organiseerden.
Maar van zaterdag 8 mei tot zondag 16 mei kunnen alle kleuterpapa’s,
samen met heel het gezin, een leuke tocht maken rond het Fort van
Kessel. Daar zullen ze verschillende leuke opdrachten vinden in FIT-OMETER-stijl. Al de andere papa’s kunnen dit ook doen. Vanaf zondag 16
mei tot en met maandag 24 mei hangen de opdrachten er speciaal voor
hen. Noteer dit zeker in jullie agenda!

• Onze kinderen van 1L tot 5L dit schooljaar nog een ‘Warme William’wandeling gaan maken?
Een Warme William is iemand die écht naar anderen luistert. Het is iemand
die je vraagt hoe het écht met je gaat. Via allerlei opdrachtjes gaan ze met
hem op stap en ontdekken ze meer over hem!

• Onze affichecampagne de laatste rechte lijn ingaat?
We komen weldra een kijkje nemen, maar je kan nog
steeds affiches nomineren. Er zijn verrassingen
voorzien voor 3 kinderen met een affiche aan het
raam, voor de meest genomineerde affiche en voor
een “geluksvogel”.
Vergeet dus zeker een favoriete quote niet te
nomineren voor 10 mei.

• We dit schooljaar niet meer gaan zwemmen?
Schoolzwemmen is moeilijk corona-proof te organiseren
omdat de verschillende schoolbubbels in het zwembad gemixt
worden.
Maar we kijken nu al uit naar de heropening van het
zwembad van Nijlen waar we vanaf september terug kunnen
gaan zwemmen.

• Op 12 april Marie is geboren?

aan onze turnjuf, juf Katrien en haar familie met de geboorte van Marie, het zusje van Loïs.

