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Kleuterschool
* Eendjesklas: In november hebben we ons eerste oudercontact gehad. De kleuters die ingestapt zijn na de
herfstvakantie hebben hier toen nog niet aan deelgenomen. Zij krijgen vrijdag een brief mee om in te tekenen
voor een online oudercontact indien gewenst. De instappers van na de kerstvakantie zullen dit later ook nog
krijgen. Dit wordt dan ook weer gecommuniceerd in de nieuwsbrief.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De voorbije week hebben we eens naar ons eigen lichaam gekeken. We
keken wat we kunnen doen met onze oren, ogen, handen… We gingen kijken naar de poppenkast waarbij Jules
gekriebeld werd door zijn mama. We keken ook naar een toneel over de regels van de speelplaats. Hier werken
we met de hele kleuterschool rond. Elke dag krijgen we een smiley als we de regels op de speelplaats goed
gevolgd hebben. 
Volgende week werken we nog verder rond het thema “Lichaam”.
Vanaf volgende week werken we bij het ophalen van de kleuters met een ‘ketting’ als de juf nog iets wil vertellen
of vragen. Als je kleuter deze ketting aanheeft, mag je even buiten wachten tot de juf je komt aanspreken.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder rond het thema “Winter”. Deze week hebben we een
voederhuisje gevuld met pinda’s en aan een boom gehangen dicht bij onze klas. We hebben in onze klas een
uitkijkpost om de vogels te observeren. We zagen al een roodborstje, koolmees, kraai, merel… We brachten de
winter binnen en maakten zelf sneeuw en speelden met ijs. We leerden over de dieren, de winter, over wat
bevriezen is, dooien… Volgende week trekken we onze laarsjes aan en gaan we op zoek naar vogels in ons bos.
We gaan ook al eens kijken of we het voederhuisje moeten bijvullen. Woensdag maken we warme en gezonde
groentesoep.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week werkten we verder rond het thema “Gelukkig Nieuwjaar slak”. We
leerden vingerhaken (oefenen van fijne motoriek), toverden een winterlandschap voor slak met vetkrijt en ecoline
(met blauwe handen als gevolg) en speelden spelletjes over de tijd. We zijn volop bezig om onze eigen
kalenders te maken. Zo kunnen we ook thuis zien welke dag het is, welk seizoen... Vanaf nu werken we met een
takenbord in de klas. We zien dan welke taakjes er moeten gemaakt worden en plannen we zelf (een beetje)
wanneer we die taakjes zullen doen.
Omdat we nog helemaal niet uitgepraat zijn over slakje en de winter, doen we bij dit thema nog een weekje bij.

Lagere school
* 1ste leerjaar: De kinderen mogen op donderdag een kussentje en/of dekentje meebrengen. Tijdens het thema
“Dromen” gaan we ons eens lekker ontspannen...
* 5de leerjaar: Leren leren van je eigen fouten, betekent dat je jouw eigen studeermethode kan evalueren en
bijsturen. Geweldig! Daarom maken onze leerlingen twee keer een actua-spreekoefening gedurende het
schooljaar. Zo kunnen ze de tweede keer leren van de eventuele fouten van de eerste keer. De data voor de
nieuwe actua-spreekoefeningen komen in de klasagenda en de beoordeling van de eerste actua kreeg je kind
reeds eerder. En nu maar LEREN LEREN van je eigen fouten.

Agenda
* 19 januari 2021: Zwemmen 4B // Geen avondstudie – PV
* 20 januari 2021: Vergadering ouderraad 20 uur online
* 22 januari 2021: LS Rapport 2
* 25 januari 2021: Vrije dag – geen school
* 26 januari 2021: Zwemmen 4A

