
Beste ouder, 
 

Elke dag opnieuw vertrouwt u ons het welzijn en de
ontwikkeling van uw kind toe, een opdracht die wij
enthousiast ter harte nemen. Dank u wel daarvoor!

 
Uw kind beleeft en leert heel wat op school. Als ouder

bent u bovendien de voornaamste partner van de school.
Daarom informeren we u graag over het reilen en zeilen

op school. Wat leeft in de school? Waar zetten we samen
op in? Welke evenementen komen eraan?

 
Om relevante informatie voor u te bundelen, lanceren we

graag  een 2 maandelijkse nieuwsbrief die u een blik
geeft op boeiende momenten van de voorbije periode,
maar u tegelijkertijd informeert over prioriteiten, nieuwe

afspraken, lopende acties en komende events. 
 

Schoolnieuws
Maart 2023

Van 25 februari tot 5 maart is het de week van de vrijwilliger. Ook bij ons op school kunnen we rekenen
op de verlichtende handen van meerdere vrijwilligers. In deze, maar ook volgende nieuwsbrieven laten
we u graag kennis maken met de helpende handen in onze school.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Fabienne en Myriam zorgen elke
middag voor gevulde maagjes en

een nette refter in de
kleuterafdeling

Lilie zorgt mee voor een fijne
refter in de lagere afdeling. 

Mireille werkt al meer
dan 10 jaar elke
dinsdag in de

kleuterafdeling. Zij
staat mee in voor het

onderhoud.



De tekenfundactie in december bracht zo'n 3500 euro
op. Ook de mezenbollenactie van de kleuterafdeling
bracht zo'n 900 euro op. Dit mooie bedrag zal
gebruikt worden om het MOS-project op de
kleuterafdeling te finaliseren. De bouw van 2
speelheuvels met brugje wordt momenteel voorbereid. 

De voorbije weken verzamelden we meer dan
150 oude telefoontoestellen. Dank u wel aan
iedereen die hiertoe bijdroeg! Resultaat is dat
de school binnenkort 3 gratis laptops zal
ontvangen die we kunnen inzetten op school.
Dank! 
Deze actie zullen we jaarlijks herhalen rond de
kerstperiode. Mogen we vragen om oude of
kapotte gsm's te bewaren tot dan? Dank!

TEKENFUND & MEZENBOLLENACTIE

GSM ACTIE GOOD PLANET

Dank u wel!

https://taborbellem.op-weg.be

INZAMELEN LEGE BATTERIJEN

Ook gebruikte batterijen mogen het hele jaar door
meegebracht worden naar school. Per kg krijgt de school
een punt. Punten kunnen we ruilen voor sport- en spel
materiaal. Zowel in de kleuter- als de lagere afdeling is er
een groene ton voor lege batterijen. Op deze site vindt u
meer info: Scholenprogramma | Bebat

https://www.bebat.be/nl/scholen/scholenprogramma


Het vrij podium is een vaste waarde bij carnaval.
Op donderdag 16 februari zagen we maar liefst
27 schitterende acts , volledig ontworpen door
de kinderen zelf. Vele dansjes passeerden de
revue, maar ook toneel, grapjes, hockey skills en
goocheltalent vulden het podium. Elke act kreeg
een award, genoemd naar 1 van onze
geluksvogels en gelinkt aan een specifieke
sterkte. Zo verdienden heel wat acts een Sporo,
een Kaketoe of een Dipper. De kinderen van de
leerlingenraad kozen zorgvuldig elke award uit.
We zagen dan ook vele trotse en tevreden
gezichten.

Vrijdagnamiddag volgde deel 2
van ons carnavalsfeest. Iedereen
kwam piekfijn en  uitgedost naar
school. We zagen heel wat dieren,
clowns, piraten, prinsen en
prinsessen, agenten en zelfs
robots. De kinderen brachten een
bezoekje aan de kleuterschool.
Nadien konden onze kinderen
genieten van heerlijke
pannenkoeken. Met dank aan de
bereidwillige mama's die hielpen .

VRIJ PODIUM - THEMA GELUKSVOGELS

CARNAVALSTOET & PANNENKOEK

Carnaval

meer foto's via: https://taborbellem.op-weg.be

KLEUTERS VIEREN DE DOLLE CARNAVALSWEEK

Bij de kleutertjes kozen we voor een carnavalsweek, juist
om de kinderen meer de kans te geven deze mooie periode
te beleven zoals ze zelf willen. Dat mocht groots, maar kon
even goed klein met visuele accenten. Maandag zagen we
heel wat fluo, dinsdag rood en hartjes, woensdag kwam de
pyjama, donderdag kozen we voor binnenste buiten of
achterstevoren en op vrijdag werden we mama of papa.



De week voor de krokusvakantie was een bijzonder spannende week. Tussen 13 en 17 februari
vertoefden de hele week lang 2 inspecteurs in onze school. Dat was meer dan 10 jaar
geleden. Zij onderzochten de kwaliteit van verschillende aspecten van het schoolse leven,
uiteraard onderwijskundig, maar ook organisatorisch.

Voor de lagere school lag de focus op wiskunde en wetenschappen/techniek. In de
kleuterafdeling bekeek men de volledige werking. Bij kleutertjes wordt er immers nog niet
gewerkt vanuit "vakken". Daarnaast maakten ook beleid, kwaliteitsontwikkeling en zorgbeleid
deel uit van het onderzoek.

Gedurende die week waren er heel wat klasbezoeken aangevuld met tal van gesprekken met
leerkrachten, directie, maar ook leerlingen en zelfs enkele ouders. Met enige trots geven we
graag mee dat die doorlichting goed verlopen is. De school kreeg op bijna alle aspecten een
groene beoordeling, wat betekent dat de school voldoet aan de verwachtingen die de
Vlaamse overheid oplegt. 

Meer nog, onze leerlingen scoren zeer goed op overkoepelende Vlaamse testen die
aantonen in welke mate leerlingen de eindtermen bereiken. In de slotgesprekken werd
bovendien benadrukt dat de inspecteurs uitgaan van een groot vertrouwen in de verdere
kwaliteitsontwikkeling in de school. Men zag een gedreven en enthousiast schoolteam met
een hart voor haar leerlingen, en met ook een sterk zelf reflectieve houding dat uiteraard
essentieel is bij kwaliteitsontwikkeling.

School doorgelicht

https://taborbellem.op-weg.be

In het eindrapport krijgen we per focus een
cirkel. Groen wil zeggen dat dit aspect voldoet
aan de verwachtingen. Oranje wil zeggen dat
de verwachtingen worden benaderd. Zowel bij
groene als oranje aspecten krijgen we feedback
over positieve kenmerken als groeikansen. 

Onderwijs speelt in op noden bij leerlingen, in
een maatschappij die voortdurend in
verandering is. Onderwijs is op die manier ook
nooit af. Het vele dat goed werd bevonden
zetten we samen vast en waar groeikansen
liggen, nemen we die samen enthousiast op. 



School doorgelicht

https://taborbellem.op-weg.be

Het volledige verslag kan u binnenkort
terugvinden en lezen via deze link:
Doorlichtingsverslagen - voor ouders,
cursisten, leerlingen (vlaanderen.be)

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/vind-een-geschikte-school/doorlichtingsverslagen


Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Dit
schooljaar werden leerlingen van het 5e en 6e leerjaar en van het volledige secundair
onderwijs uitgedaagd om hun journalistieke talent naar boven te halen en een tekst te
schrijven rond het thema ‘#trots #lokalehelden’. De voorronde werd provinciaal
georganiseerd. Indien je daar kon winnen, ging je door naar de nationale finaleronde met
kans op de titel ‘Junior Journalist 2023’.

Ook het ganse 6e leerjaar van de Taborschool in Bellem deed mee. Alle leerlingen verdienen
een pluim voor hun deelname en de inspanning om te komen tot een boeiend, goed
geschreven artikel. Goed schrijven is immers een proces van meerdere keren herlezen,
herwerken en verbeteren. Met enige trots zetten we in deze nieuwsbrief graag 2 leerlingen
extra in de kijker. Tille Verbeke en Corneel Van Stechelman van het 6e leerjaar slaagden erin
zowel in de voorronde als de nationale finaleronde te winnen.  Net voor de krokusvakantie
werden Tille en Corneel dan ook gekroond tot 'Junior Journalist 2023'. Proficiat!

Talent op school

https://taborbellem.op-weg.be

Beide artikels kan u lezen op
onze schoolwebsite:
https://taborbellem.op-
weg.be/nieuws/junior-journalist-
2023-met-2-winnaars-uit-de-
taborschool-bellem



Op donderdag 16 maart zijn alle oma's en opa's
van onze kleutertjes welkom in de lagere
afdeling. We beloven heel wat spelplezier
gebracht door onze kleutertjes. Nadien voorzien
we een gezellige babbel met koffie en gebak. 

Inschrijven kan via:
https://forms.office.com/r/XQbiVDTiXs 

GROOTOUDERFEEST

16 maart vanaf 13u45

Komende Events

Op donderdag 30 maart nodigen we u graag uit
op de infosessie "50 tinten groen" waarin het
verloop van het project zal toegelicht worden
aan zowel ouders als leerkrachten van de lagere
school. Ook ouders van de kleuterafdeling zijn
uiteraard welkom! Doel van het project is het
vergroenen en educatief inrichten van de
buitenomgeving van de lagere school. Het
project omvat een 12 tal stappen waarin zowel
leerlingen, leerkrachten als ouders betrokken
zullen worden. 

Waar? gymzaal van de lagere school
Wanneer? 16 maart, 19u30 - 21u

START MOS-PROJECT LAGER

Infosessie 50 tinten groen



Op zondag 7 mei plannen we een
schoolfeest helemaal in het teken van
ons jaarthema "Geluk!". Het wordt
een heerlijke wandeling waarop alle
zintuigen zullen verwend worden.
Plant u deze datum alvast in in uw
agenda? Dank! 

SCHOOLFEEST 7 MEI
Gelukswandeling & -feest

Komende Events

Kalender
woensdag 8 maart: studiedag, geen school voor leerlingen
dinsdag 28 maart: sportdag 3e en 4e leerjaar

donderdag 23 maart: sportdag 1e en 2e leerjaar

donderdag 23 maart: "Wees welkom kleuter" tussen 17u en 19u
vrijdag 24 maart: rapport in de lagere school
dinsdag 28 maart: sportdag 5e en 6e leerjaar

zaterdag 24 juni: Zomerfeest ouderraad



Kent u Trooper? Heel wat verenigingen zoals scholen, jeugdbewegingen en sportclubs
werden reeds Troopervereniging. Via Trooper kan je helemaal kostenloos een
vereniging financieel steunen en dus helpen dromen te realiseren. Voor onze school
zal het vooral gaan om de herinrichting van buitenruimte via het MOS-project.

Het enige wat u hoeft te doen is passeren via www.trooper.be/taborschoolbellem
wanneer u online shopt. Daar kan u doorklikken naar één van de meer dan 1000
webshops die onze school een stukje van jouw aankoopbedrag schenken. Het kost u
dus geen enkele cent extra.

Nu nog even in stapjes uitgelegd:

Stap 1: Ga naar www.trooper.be/taborschoolbellem
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen.
Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoeveel jouw aankoop
onze vereniging zal opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer.
Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop.  

Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com,
JBC, Krëfel, Torfs,… en nog zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op
www.trooper.be/taborschoolbellem.

Steun ons via Trooper!

http://www.trooper.be/taborschoolbellem
http://www.trooper.be/taborschoolbellem
http://www.trooper.be/-pageName-

