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Spanjeschool – de Tassche
Vierwegstraat 195 – Roeselare / Krommestraat 2 - Ardooie
www.spanjeschool-detassche.info

Geplande evenementen
12-12-2017
Ouderraad Spanjeschool
12-12-2017
6A leeruitstap VTI Roeselare
14-12-2017
Medisch consult 5de leerjaar /
1ste leerjaar de Tassche
14-12-2017
Oudercontacten 2 – kleuter
Spanjeschool
19-12-2017
Personeelsvergadering – geen
studie

De Tassche genomineerd voor Lego Benelux Finale 2018
Sedert een achttal jaar is de 3de graad uit de Spanjeschool De
Tassche uit Ardooie een trouwe deelnemer aan de First Lego
League te Kortrijk.
Dit is een wedstrijd waarin jaarlijks meer dan 200.000 jongeren
van overal ter wereld het hoofd bieden aan de
maatschappelijke uitdagingen van morgen.
Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd moet een reeks
opdrachten uitvoeren die elk jaar een ander thema meekrijgen.
Bij het uitwerken van de opdrachten zijn alle ideeën welkom, de
gekste eerst. Want met behulp van creatieve technologie en
een flinke portie wetenschap is alles mogelijk!
Het thema van dit jaar was Aqua Dynamics. Alles wat op deze
wereld met water te maken heft, werd uitgespit in de klas onder
leiding van meester Bart Strynck. Van waterzuivering tot
watervervuiling, rioolwater, drinkbaar water, er werden proeven
gedaan met water…. De kinderen gingen zelfs op onderzoek uit
naar het waterzuiveringscentrum van de Watergroep te
Harelbeke. Dit alles ter voorbereiding van de wedstrijd.
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19-12-2017
Wachtebeke (de Tassche + 5de
en 6de leerjaar Spanjeschool)
22-12-2017
Kerstdrink in Spanjeschool

23-1-2018
Namiddag grootouderfeest
Spanjeschool – kleuter
24-1-2018
Voormiddag grootouderfeest
Spanjeschool – kleuter
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Ze moesten een project uitwerken. Het project van de winnende Lego Kings ging over het
verminderen van de plastic afvalberg in onze zeeën en oceanen. Daarnaast moesten de
kinderen ook op eigen houtje een Legorobot bouwen en hem zo programmeren dat deze
verschillende opdrachten op een parcours zelfstandig kon uitvoeren.
Wat ooit in het klein startte onder impuls van Meester Michiel Leenknecht, groeide uit tot een
vaste tweejaarlijkse waarde op De Tasscheschool. Dit jaar werd er in de kleine klas van de
derde graad zelfs deelgenomen met twee teams : De Lego Tigers en de Lego Kings. Deze
laatste wonnen dit jaar de beker van de mooiste Lego Robotpresentatie en nomineerden zich
voor de Beneluxfinale in het Nederlandse Friesland. Deze gaat door op 3 februari 2018. Voor de
kleine school is het hoogst uitzonderlijk om zich te kunnen plaatsen voor dergelijk internationaal
gebeuren. Onder leiding van mama Kathy Rosseel en papa Craig Vanbecelaere starten de
kinderen straks de voorbereidingen om ook in deze finale hun mannetje/vrouwtje te staan….
En misschien slagen zij erin om door te stoten naar de wereldfinale die dan doorgaat in de
Verenigde Staten van Amerika.
We wensen het team van de Kings alvast veel succes in Friesland.
Sint-Maartensstoet
Voor de 37ste keer trok de Sint-Maartensstoet door de straten van Ardooie. Ook dit jaar was het
oudercomité vertegenwoordigd met figuranten en een wagen in thema ‘14-‘18. Opnieuw een
prachtig staaltje van een ongelooflijke inzet van verschillende vrijwilligers. Wat een presentatie.
Spijtig genoeg zonder beloning voor inzet aan de hand van een podiumplaats, maar daarom
niet minder … dikke proficiat!

Spanjeschool: En wat met slecht weer?
Bij slecht weer (regen, vrieskou, …) worden de kinderen ’s morgens en ’s middags opgevangen
in de turnzaal (lager) of esplanade (kleuter). Voor sommige kinderen is dit wel eens verwarrend
en denken ze dat (zeker lager) ze te laat aankomen. Helpen jullie even mee om de kinderen
attent te maken op koud weer of regenweer = binnen spelen?
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Nieuwe regeling middagpauze Spanjeschool
Sinds een tweetal weken zijn we binnen de Spanjeschool gestart met een wijziging in de
middagpauze. Momenteel is het zo dat de kleuters nog een half uurtje spelen (buiten of in
esplanade) vooraleer ze gaan eten. Op deze manier geven we de kleuters nog even de tijd
om te spelen en kunnen zij nadien de maaltijd rustig nuttigen. De werkgroep
middagorganisatie en speelplaats is een regeling aan het uitwerken om de middagen voor
iedereen aangenamer te maken en de ‘veiligheid’ te optimaliseren. Later meer daarover.

Leesmama’s in het eerste leerjaar Spanjeschool
In de nieuwsbrief van vorige maand
deden we een oproep naar leesouders.
Enkele mama’s kwamen zich melden en
gingen afgelopen weken al aan de slag.
Ook interesse? Neem contact op met juf
Trui, juf Lucrèse of juf Nathalie.
Alvast bedankt!

Spanjeschool: grootouderfeest kleuterafdeling
Dinsdagnamiddag 23 januari
en
woensdagvoormiddag 24 januari 2018
GROOTOUDERFEEST in de SPANJESCHOOL
Vergeet oma en opa niet te verwittigen.
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Mos: milieu op school: babbelbox – Viesvuilland
Op donderdag 9 november startte het project Viesvuilland.
De kleuters en de leerlingen van de 1ste graad mochten
samen met de prinses uit Viesvuilland nadenken hoe
ze er samen kunnen voor zorgen dat Viesvuilland
weer proper zou kunnen worden.
Alle kleuterklassen werkten gedurende 2 weken rond dit project.
Vanaf heden kunnen ze sorteren als de besten.
Op donderdag 23 november werd de ZERO-AFVAL dag
op gang getrokken.
Deze dag werd door de leerlingen van het 3de leerjaar
en het MOS team aan de schoolpoort in de kijker gezet.
Ondertussen beschikken alle klassen over dezelfde stickers
om de verschillende soorten vuilnisbakken te herkennen.
Bovendien is de Spanjeschool ingeschreven als één
van de eerste drie scholen in Roeselare die meedoen met de
klimaatswitch scholen #VANRSL.
Als klimaatbewuste school willen wij 180° draaien richting een meer
duurzame school.
Op vrijdag 24 november kwam de babbelbox naar de school.
Alle leerlingen kregen de kans om hun ideeën aan de babbelbox
uit te leggen. Via een camera registreerde de babbelbox al die
ideeën. Deze opnames worden in een filmpje gegoten, dat we
nog te zien zullen krijgen op school.
Om de kleuters en leerlingen wat te helpen bij het nadenken over
het feit hoe onze school een klimaatschool kan worden werden 2
boeken als opener gebruikt.
Voor de kleuters: Daan helpt de wereld redden – Geneviève
Rousseau & Estelle Meens.
Voor de leerlingen: De groene ijsbeer – Wout Thielemans & Gunter
Segers
Tijdens het co-teachen konden de kleuters bij juf Rita hierrond
werken. Voor de leerlingen van de lagere afdeling nam de
klastitularis dit op zich en werkte elke klas afzonderlijk aan ideeën.
Alle voorstellen, ideeën en gedachten werden op 5 december
door de leerlingen uit het 3de leerjaar voorgesteld op de
klimaatdag Roeselare. De bananenfiets eindigde op een
spannende tweede plaats. Goed gedaan leerlingen van het 3de
leerjaar.
http://www.focus-wtv.be/nieuws/klimaattop-voor-leerlingenroeselarehttp://www.focus-wtv.be/nieuws/klimaattop-voorleerlingen-roeselare
Milieuvriendelijke groeten vanwege het MOS team.
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Belangrijk weetje
Een tussendoortje
brengen we mee in een
herbruikbaar doosje
zonder
verpakkingsmateriaal.
Ook de boterhammen
voor de middagpauze
komen mee in een
boterhamdoos zonder
folie rond de
boterhammen.
Graag alle doosjes
duidelijk voorzien met de
naam van kind.
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Fluoverantwoordelijken Spanjeschool
Tijdens de maand oktober werden er opnieuw fluo-verantwoordelijken verkozen. Zij helpen de
werkgroep fluo van de school en ouderraad om de controles uit te voeren en nieuwe ideeën
uit te werken.
Van links naar rechts: Michael - Zoë – Lucas – Noor – lloyd – Lotte

Ketnet koekenbak op de Tassche en de Spanjeschool
Voor het tweede jaar op rij neemt de afdeling de Tassche deel aan de Ketnet Koekenbak. De
Spanjeschool trad in hun voetsporen en koos er voor om dit jaar ook deel te nemen.
De Tassche verkoopt heerlijke koekjes ten voordele van de Ms-liga en de Spanjeschool
verkoopt wafeltjes, cupcakejes en galetjes ten voordele van de Diabetes-liga.
Op dinsdag 19 december trekken de kinderen van de Tassche en de leerlingen van 5de en 6de
leerjaar Spanjeschool richting Wachtebeke om er de opbrengst af te leveren en te genieten
van de ‘Ketnetband’.
In de volgende nieuwsbrief laten we jullie graag weten hoeveel we effectief mochten
overhandigen.
We willen alvast alle enthousiaste verkopers en kopers bedanken voor hun bijdrage.
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Kerstdrink ouderraad Spanjeschool

Uitnodiging
Op vrijdag 22 december vanaf 15 uur
ben je welkom op de Kerstdrink.
We bieden glūhwein en chocolademelk aan.
Dit is een gratis traktatie van de Ouderraad.
Ook het schoolteam werkt enthousiast mee
en verzorgt lekkers voor iedereen.
Verwelkom samen met ons de welverdiende vakantie
en de eindejaarsdagen!
De Ouderraad

Sint en Piet op school
We wensen de ouderraad en het oudercomité te bedanken. Zij zorgden er voor dat Sint en
Zwarte Piet hun intrede konden doen.
De verlanglijstjes waren gericht op activiteiten/materialen die STEM-activiteiten mogelijk
maken.
Ga zeker een kijkje nemen op de klasblogs.
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