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grootoudersfeest

feestweek

apotheose

Ja, daar leek het een beetje op. In de
nacht
van
dinsdag
op
woensdagmorgen waren alle toppers
getransformeerd in hoogbejaarden. De
directeur leek plots niet meer de
oudste te zijn. Opzet geslaagd want dat
bleek de bedoeling. Een schitterend
idee, dat veel weerklank vond want
opmerkelijk veel kinderen waren met
de hulp van hun ouders op de oproep
ingegaan. Het zegt wat over het
engagement als er grote bereidheid is
om mee te gaan in dat idee. Het heeft
me dan ook enorm veel plezier gedaan.
Waarvoor bij deze aan allen: dank, heel
veel dank! Eén ding was opvallend: aan
een goed gebit mankeerde het
niemand toen er mocht aangeschoven
worden aan het pizzabuffet.

Op maandag startte trouwens wat je
gerust een feestweek kan noemen. Door
het oplossen van rebussen kwam ik te
weten in welke groep ik wanneer
verwacht werd om een ludieke opdracht
uit te voeren. Foto’s uit de oude doos
associëren met de kinderen van nu,
levend memoryspel waar identieke
bewegingen moesten samengebracht
worden, de galg vermijden door het
woord ‘klassenvertegenwoordigster’ te
raden, tien keer scoren bij de basketring,
al improviserend poppenkast spelen, de
juiste smaak raden van pralines en
meedansen op het broccoli-lied. Al dan
niet met wat aanwijzingen is het me
gelukt om 9 sleutels te bemachtigen die
later van pas zouden komen.

Donderdag wachtte me dan een
verrassing van formaat. ‘Meester Eric!
meester Eric!’ scandeerden een kleine
tweehonderd toppers iets na de
middag. Vanop het ‘pauselijk balkon’
mocht ik kijken naar hoe de kinderen –
gekleed in een opgesteld volgens de
kleuren van de regenboog, een
flashmop brachten op ‘Respect’ van
Aretha Franklin. Kippenvel.
En neen, dat was nog niet de kers op
de taart. Die volgde onder de vorm van
een tekst op de melodie van ‘Als de
zon schijnt’. Beide konden niet mooier
gekozen zijn. Meester Stef leverde een
huzarenstukje, zowel met de raak
gekozen woorden als met de leiding
van een honderdvijftig koppen tellend
kinderkoor.

Neen, ik ben niet nu al weg, mijn plaats wordt pas ingenomen vanaf
1 september. Maar met de doordachte keuze van de teamleden om
het nakende afscheid nu al te vieren ben ik wel blij. Het zou zonde
zijn geweest als een unieke dag zou overschaduwd worden door
‘eindeschooljaarsdrukte’. Ik kom er in de laatste topg@zet nog op
terug maar ik wil nu toch al mijn dank en waardering uiten voor de
topcollega’s. Met tweehonderd kinderen een originele
choreografie creëren en in koor een pakkend lied zingen, het is
weinigen gegeven om dat tot een perfect einde te brengen.
Chapeau dames & heer!

toptuinfeest
Je zou het na drie jaar bijna vergeten maar jawel hoor, er bestaat ook nog zoiets als een schoolfeest. Op de speelplaats en
het grasveld achter de schoolgebouwen te Vogelzang 81 vieren we op 14 mei 2022 de officiële ‘weder intrede’ van ouders,
grootouders en andere sympathisanten van top@punt. Want een schoolgemeenschap vorm je niet alleen met kinderen en
leerkrachten.
Een werkgroep van teamleden en de vaders en moeders van de ouderraad zijn al maandenlang bezig met de voorbereiding.
Vast van plan om er een memorabele dag van te maken, in een zomerse setting van loungezetels, take away-eetstandjes en
randanimatie voor kinderen.
Onder andere kaasbolrollen, sjoelen, eendjes vissen, blikken gooien, rad van fortuin, hinkelpark, kippen vangen,
springkastelen, ballonplooien, volksdansen en minivoetbal zullen maken dat werkelijk niemand zich hoeft te vervelen.
Met honger naar huis hoeft ook niet per se, daar kunnen nacho’s, frituurhapjes, mini-loempia’s, calamares, patatas bravas,
hamburgers en ijsjes aan verhelpen.
Le moment suprême zal rond 16.30 uur zijn. Dan wordt onthuld wie er achter de vermommingen zit als ‘masked teacher’.
Het zal jullie misschien verbazen maar nogal wat topleerkrachten hebben het aangedurfd om uit hun badkamer te stappen
om wat ze daar luidkeels meezingen te laten opnemen. Die filmpjes worden vanaf 7 mei verspreid en op de feestdag zelf kan
je tegen betaling van 3 euro per raadkaart deelnemen aan een wedstrijdje wie-is-wie. Massaal welkom vanaf 14.00 uur!

samenleven in openlucht

al vier jaar in de steigers

vlooienmarkt

Om de twee jaar organiseren we voor de
kinderen van 3L – 4L – 5L en 6L
openluchtklassen. De ene keer
verblijven we een week aan zee, twee
jaar later zoeken we de bossen op.
Ondanks de pandemie hebben we
weinig moeten missen. Wel werd onze
planning overhoopgehaald. Zo waren
we vorig jaar nog maar in De Panne en
trekken we morgen naar Voeren. We
gaan er een week op verkenning in een
onbezoedeld ‘stukje Vlaanderen in
Wallonië’. Naast het bezoek aan de
koolmijn en de mergelgrotten, zullen de
toppers gedurende die week vooral
stappen, wandelen, lopen. Maar dat
wordt wel afgewisseld met pizza
bakken, een bescheiden wildcraft-tocht,
boetseren met zoutdeeg, dammen
bouwen in de beekjes, figuur-snijden uit
mergel, ‘herberg-games’, vleermuizen
zoeken en mastermind. De rondleiding
met gids in de koolmijn van Blégny
wordt gesponsord door de Ouderraad.
Omwille van de wet op de
maximumfactuur zou dit anders niet
gekund hebben.

Te Vogelzang 64 komt een nieuwbouw
sanitair. Op het grasveldje achter het
huidige gebouw wordt op 27 juni
begonnen met het opbreken van de
verhardingen in de zone die
gemeenschappelijk gebruikt wordt met
de parochiezaal. De toegang via de
poort aan de kant van de kerk hebben
we ondertussen weer gesloten voor het
brengen en halen van kinderen. Bij de
aanvang van volgend schooljaar zal het
stukje speelplaats tussen de twee
poorten omgewoeld zijn tot werfzone.

Vlak
voor
de
paasvakantie
organiseerden de kinderen van de
bovenbouw weer een Vlooienmarkt.
De oudste toppers verkopen dan
speelgoed, boeken, schrijfgerief,
drankjes, wafels, cake of vragen wat
centen voor het gooien naar ringen of
– ja zelfs dat – foto’s van leerkrachten.
De opbrengst gaat naar een goed doel
dat meestal gekozen wordt in
samenspraak met de leerlingenraad.
Aangezien in alle groepen de voorbije
weken de campagne van Broederlijk
Delen in de focus stond, werd besloten
om JED te steunen. JED werd in 1988
opgericht als onderdeel van de Scouts
en
Gidsen
in
Senegal.
Via een opleiding in agro-ecologie
leren ze jongeren voedsel produceren
op een manier die echt duurzaam is, in
harmonie met de natuur en met
respect voor de rechten en noden van
de mensen die het produceren.
Iedereen heeft trouwens recht op
gezond voedsel, een goed inkomen en
meer inspraak in het beleid.
JED richt de aandacht ook op
vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Fijne vakantie voor alle t

kabouterg@zetje
papadag bij kabouters en nijntjes

zacht gezelschap

Eindelijk mochten we dit jaar weer een
papadag organiseren. Er scheen een
stralende zon op donderdag 10 maart
dus kon onze papadag niet meer stuk.
We hebben fruitsla en pizza’s gemaakt,
zandkastelen gebouwd.
Samen spelen, voetballen, schilderen en
muziek maken met de papa’s, dat was
super leuk. Er waren ook enkele
mama’s, oma’s en opa’s die er mee voor
zorgden dat het weer een geslaagde
editie werd. Dankjewel!

Gedurende twee weken mochten de
kabouters dagelijks bekijken hoe snel
kuikentjes groeien. Samen met de juf
hebben ze hen zo goed verzorgd dat
de diertjes ondertussen allemaal hun
weg gevonden hebben naar het
grote kippenhok.

nieuw leven
We wensen Rosalinde uit de
kabouterklas, haar broer Korneel,
de fiere ouders, grootouders en
peetvaders van harte proficiat!

fijn cadeau
Dag Meester, Dag Juf, Mijn ouders
hebben dit tafelvoetbalspel thuis nog
staan en gaan dit weg doen. Ze vroegen
zich af of jullie geïnteresseerd zijn om dit
te 'adopteren' voor school. De tafel is 1m
op 1,70m.
Dankjewel
Dorien,
er
ondertussen
elke
dag
gebruikgemaat van de tafel!

wordt
flink

Van de Vlaamse Overheid kregen alle basisscholen extra middelen om de ICTinfrastructuur verder uit te bouwen. Het project kreeg de naam ‘Digisprong’.
Er werden aparte budgetten voorzien voor ICT-toestellen voor leerlingen van
de derde graad, laptops voor leerkrachten en infrastructuur. Ten laatste in
december 2023 moeten de middelen aangewend zijn. Hetgeen voor
top@punt geen probleem is. Want ze zijn al op.
Voor de leerlingen van 5L en 6L werden tablets en laptops aangeschaft, 44
stuks in totaal. Die toestellen blijven uiteraard eigendom van de school maar
kunnen mee naar huis als er moet overgeschakeld worden op
afstandsonderwijs. Idem dito voor de laptops van de leerkrachten, deze
blijven eigendom van de school maar mogen thuis (en op vakantie ☺)
gebruikt worden.
Het budget voor vaste installaties hebben we gebruikt om te Vogelzang 81
alle bestaande netwerkkabels te vervangen door nieuwe CAT 6a-bedrading.
Het is nu enkel nog wachten op de vertraagde levering van onder andere
sterkere acces points. Nog voor het einde van dit schooljaar zou het mogelijk
moeten zijn om probleemloos met alle kinderen tegelijk online te gaan.
Alles bij mekaar hebben we voor meer dan 33 000,00 euro geïnvesteerd.
Met de het geld dat we kregen voor infrastructuur zouden we er niet
gekomen zijn als we niet hadden kunnen samenwerken met Jef Verdonck.
Jef is een hoogst bekwaam technieker uit de Sint-Kristoffelstraat die onze
school al ruim een decennium lang voorziet van noodzakelijke
nutsvoorzieningen. Jef levert professioneel werk voor een vriendenprijs.
Only in top@punt.

Fijne vakantie voor alle t

Jef en zoon Carl installeerden ook in alle klassen van
Vogelzang 81 een interactief aanraakbord

3 kilometer kabel, hoe rol je dat af als je ze met 4 tegelijk wil
installeren? Dan heb je naast je zoon ook best nog wat hulp
van je vrouw, dochter, schoonzoon én schoondochter

Heel veel dank, Jef, Lydia, Carl, Sanne, Steffi en Alec!
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