Nieuwsbrief
Schooljaar 2017-2018

Oktober 2017

ZEKER LEZEN !

EETdag

SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag, 26 oktober ‘17

Pedagogische
studiedag :
Maandag 9 oktober 2017.

Zondag 22 oktober ‘17
11.30 – 14.30

GEEN SCHOOL
voor de kinderen.

Ontmoetingscentrum Ons Huis

Verkeerstip!
Controleer regelmatig of je fiets nog volledig in orde is.
- Werken de remmen en de verlichting nog?
- Staat je zadel op de juiste hoogte?
- Staan de banden nog hard?
- Heb je reflectoren?
de
Het 5 en 6de leerjaar maakt regelmatig uitstappen met de fiets !

De kinderen van het 2de, 3de en 4de
leerjaar worden vriendelijk gevraagd
om op vrijdag 27 oktober met de
fiets naar school te komen. Zij
krijgen een les fietsbehendigheid op
de speelplaats.

SAM DE VERKEERSSLANG
Wij doen mee met woensdag SAMDAG! We doen mee, samen met vele andere
Vlaamse scholen, om onze kinderen te stimuleren om milieuvriendelijk en
veilig naar school te komen. Zo willen we de fysieke en mentale gezondheid

van onze

kinderen versterken en werken we aan een veiligere schoolomgeving. We vragen om elke

woensdag

zo veel mogelijk te voet, of met de fiets met fluovest/fluohesje aan, naar school te gaan. Daarbij hopen
we dat alle ouders hieraan willen meewerken. Elke woensdag zal hier in de klas ook aandacht aan
geschonken worden met de stickers en de klasaffiches. Daar gaan we voor! Wij doen mee en kunnen zo
een prijsje winnen! Veel strap- en trapplezier!

Proficiat aan al onze deelnemers van de scholenveldloop!!!

Deelnemen is belangrijker dan winnen!!!
De volledige uitslag vind je op onze website.

Woensdag fruitdag: we krijgen een stuk fruit in de school.
SPRINGTOUWEN. Breng je springtouw mee, lang of kort. Hoe vaak kan jij springen ?
Kan je dit ook met 2, 3, 4 of 10 ? Laat in de week van 23 tot 27 oktober 2017 zien wat
je al kan. Wij springen tijdens de speeltijden.

ENQUETE!
WELKE WERKPUNTEN
GEVEN OUDERS AAN ONZE SCHOOL?
1 COMMUNICATIE
De sterktes van de school meer in de aandacht brengen.
Aandacht voor een betere en verstaanbare communicatie.

2 VEILIGHEID
Blijven werken aan een veilige en toegankelijke schoolomgeving.
Proberen vermijden van ongevallen en ruzies op de speelplaats.

3 LEREN LEREN EN BEGELEIDING
Stilstaan bij huistaken, gedifferentieerd werken, ondersteuning,
planmatig werken, zelfstandigheid,…

RAPPORT van OUDERS over de SCHOOL :
Informeren over de werking van de school
Informeren over de werking van de klas
Informeren over de ontwikkeling van mijn kind
Betrekken van ouders bij activiteiten op school
Ik voel me als ouder welkom op school

8,5/10
9,1/10
8,8/10
8,8/10
9,7/10

Meer info ?
Uit de bevraging hebben we bovenstaande werkpunten genoteerd.
We zullen jullie regelmatig informeren over wat we met die
werkpunten hebben gedaan en wat we nog inplannen.

sTrAAL =
… WIJ allemaal!
Wij willen met dit uniek project een positieve boost geven aan ons
taalonderwijs. We geloven dat via deze sTrAALmobiel en allerlei uitdagende
activiteiten we onze leerlingen EXTRA kansen kunnen bieden in hun
schoolloopbaan en hun taalvaardigheid kunnen versterken.

Wat deden we in september ?
Onze vriendschapsdag

NIEUW : Gezinsleren

stond in het teken van
MEEWERKEN aan een toffe
school !

Elf ouders doen mee aan de oudercursus. Tijdens 7
voormiddagen leren deze ouders hoe kinderen leren lezen,
schrijven en rekenen. Het eerste uurtje leren ouders apart,
nadien werken ze samen met hun kind in de klas. Dan wisselen ze
hun ervaringen uit en soms krijgen ze samen met hun kind
‘huiswerk’. We willen graag dat ouders hun kinderen thuis
begeleiden zonder dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze
leren. Maar ook dat ouders mee nadenken. Hoe wordt gerekend
in de klas ? enz… Dit is onderwijs MEEMAKEN !

De school straalde (letterlijk)
voor iedereen.

In oktober staat VOORLEZEN centraal waarbij
kinderen kunnen MEEluisteren en MEEspreken!



Er zal op 4 vrijdagen tijdens de middagpauze voorgelezen worden door ouders.
In iedere klas wordt een verhaal voorgelezen tijdens het dagelijks
leeskwartiertje. Nadien gaat de klas aan de slag met woord en beeld om een coole
collage te maken. Deze werkjes worden opgehangen in de sTrAAL-mobiel.
Vrijdag 27 oktober mag je een kijkje komen nemen in de caravan.



Elk kind krijgt een hart met een boodschap ’10 minuten voor bedtijd voorlezen
= goed voor taal’, hierbij hoort ook een taakje om samen met mama/papa in te
vullen. . Graag willen we alle hartjes ingevuld terugkrijgen om één groot hart te
vormen.

AGENDA ACTIVITEITEN
Oktober 2017
Di 3 okt. ’17
Wo 4 okt. ’17

13.20
Speeltijd

Wo 4 okt. ’17

8.45 – 12.00

Do 5 okt. ’17
Vr 6 okt. ’17
Ma 9 okt. ‘17

VM
Middagpauze

Wo 11 okt. ’17

8.45 – 12.00

Vr 13 okt. ’17

10.30 – 12.10
13.20 – 15.00
Middagpauze
20.00 – 22.00
8.45 – 12.00

Di 17 okt. ’17
Wo 18 okt. ’17
Do 19 okt ’17
Vr 20 okt. 17
Vr 20 okt. ’17
Zo 22 okt. ’17
Ma 23 okt. ’17
Wo 25 okt. ’17

13.20 – 14.15
20.00 – 22.00
Ganse dag
Middagpauze
Middag
VM
8.45 – 12.00

Do 26 okt. ’17
Vr 27 okt. ’17
Middagpauze

Start niveaulezen
‘Oog voor lekkers’ (= Tutti Frutti) start ! De kinderen krijgen
vanaf nu tot eind mei op woensdag een stukje fruit.
Gezinsleren in 1 voor de ouders van het 1ste leerjaar.
Thema : meten en metend rekenen.
TOBO : 4A maakt een potloodhouder.
Voorlezen door enkele ouders.
Pedagogische studiedag voor leerkrachten.
De leerlingen hebben vrijaf.
Gezinsleren in 1 voor de ouders van het 1ste leerjaar.
Thema : lezen
Workshop ‘creatieve robot bouwen’ voor 5S
Workshop ‘creatieve robot bouwen’ voor 5K
Voorlezen door enkele ouders.
Oudercomité
Gezinsleren in 1 voor de ouders van het 1ste leerjaar.
De ouders brengen een bezoek aan het Berenhuis.
Leerlingenparlement.
Schoolraad
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING.
Voorlezen door enkele ouders.
EETDAG tvv de scholen
Evacuatieoefening op school.
Gezinsleren in 1 voor de ouders van het 1ste leerjaar.
Thema : voorlezen.
Schoolfotograaf Vanderijcken
Meester op de fiets voor 2, 3 en 4. Kinderen van 2,3 en 4
komen die dag met de fiets naar school.
Voorlezen door enkele ouders.

Grootouderfeest :
woensdag 15 november 2017
in Ontmoetingscentrum Ons Huis
voor alle grootouders van het 1ste en 2de leerjaar (en kleuters)

