COV-kring 306 Menen-Wervik

Nieuwsbrief januari 2020
Lees ook ons COV- tijdschrift Basis.

2020: een nieuw jaar, een jaar met nieuwe uitdagingen, met
nieuwe ontmoetingen, nieuwe … Kring 306 wenst jullie ook heel
wat momentjes van simpelweg gelukkig zijn.

Dank aan …
de collega’s die zich de komende jaren binnen de school als
vakbondsafgevaardigde en/of personeelsvertegenwoordiger in het LOC
engageren:

SG De Graankorrel
De Graankorrel-Wervik: juf Nele en juf Lies
De Graankorrel-Geluwe : juf Melissa en juf Griet
De Graankorrel-Kruiseke : juf Greet en juf An
SG Sint-Vincentius
BO Blijdhove: meester Johan, juf Mojca en klusjesman
Peter
BO de Waterlelie : juf Rosemie en juf Siska
Blijdhove : juf Ann
Sint-Jan : juf Ellen en juf Liesbeth
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Tijdens de tweede trimester staan er voor hen twee activiteiten op de
kalender:
-

Op woensdagavond 5 februari 2020 (19 uur) nodigt kring 306 alle
VA’s en LOC-ers uit. Een informele kennismaking met elkaar.

-

COV-West-Vlaanderen organiseert 5 vormingsdagen voor alle VA’s
en LOC-vertegenwoordigers. Kringbestuur 306 hoopt allen te
ontmoeten op de vormingsdag te Kortrijk (aansluiten op een andere
vormingsplaats mag ook).
Als VA / LOC-vertegenwoordiger krijgen ze een syndicale
vrijstelling om deze vorming bij te kunnen wonen. De school kan via
de puntenenveloppe ‘vervanging korte afwezigheid’ hun afwezigheid
opvangen.

Speciale dank aan Jozefa en Edith. Ze geven de COV-stok
nu door aan Ellen en Liesbeth . We hopen beiden nog
regelmatig op onze kringactiviteiten te ontmoeten.

Pedagogische avond
Wat als het tussen leerkracht en leerling niet goed zit?
De draad van Vignero

Hilde l’Ecluse

De draad is een metafoor om de emotionele
ontwikkeling te verhelderen voor leerkrachten en
ouders, om handvaten te bieden bij opvoedings- en
begeleidingsvragen. Het model van de draad wil de
begeleider helpen om een goede afstemming te zoeken
met de leerling en om een gemeenschappelijke taal te
ontwikkelen in gesprekken met ouders. Het is een
vertaling van ‘Wat is er geweten over ontwikkeling?’
naar ‘Hoe voegt een leerkracht of ouder zich in die
ontwikkeling in?’
Iedereen is welkom op donderdag, 5 maart 2020.
We starten om 19 uur in centrum Triamant, Wervikstraat 41-Geluwe.
Schrijf je in tegen 29 februari 2020 via www.covmenenwervik.be. Voor
COV-leden is het gratis, niet leden betalen €10.
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onze seniorenkalender
Dinsdag 21 januari 2020

nieuwjaarsfeest met Karel Declercq in d’Hoeve

Dinsdag 10 maart 2020

voordracht door Sofie Blancke (radio 2) D’Hoeve

Donderdag 7 mei 2020

daguitstap Kruisem

Op al deze activiteiten zijn onze COV-senioren van harte welkom.
Wens je meer informatie rond de seniorenactiviteiten, neem gerust
contact met Guy (guyvalcke@skynet.be).

Trefdag / leermiddelenbeurs tools4schools
Op woensdag 8 april staat opnieuw onze COV trefdag op de kalender.
De plaats van samenkomen is terug Xpo-Kortrijk.
We kunnen nu reeds enkele tipjes van de sluier lichten:
- De leermiddelenbeurs zal langer open zijn: van 8u30 tot 17 uur
- De beurs verhuist naar de grootste ruimte: hal 1
- Er zullen pedagogische lezingen zijn in de voor- en namiddag.
Deze goede elementen blijven behouden:
- Wie zich aanmeldt op www.tools4schools.be kan op de beurs vanaf
10 uur een goodiebag afhalen.
- COV-leden die zich aanmelden bij de West-Vlaamse COV-stand
krijgen een attentie!

Kringbestuur 306
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