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DRINGENDE OPROEP
Graag wens ik een oproep te doen aan enthousiaste vrijwilligers onder jullie, voor het vervaardigen van
de Adventskransen voor onze school. De school zorgt voor het materiaal. Het schikken van de kransen
kan doorgaan in de refter, met in achtname van de noodzakelijke ventilatie & social distancing.
Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen voor dinsdag 24 november naar goele.raets@telenet.be.
Dan breng ik de mensen in contact met elkaar en kunnen we afstemmen met de directie voor de
organisatie van dit gebeuren nog voor 1 december. Met vriendelijke groeten, Goele Raets
Gsm-inzamelactie
Zoals eerder vermeld neemt onze school deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de
Vlaamse scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus.
U kan alvast beginnen om zoveel mogelijk oude mobiele telefoons te verzamelen. Vanaf 23 april 2021
kunnen ongebruikte gsm’s/tablets gedeponeerd worden in de inkomhal. U kan/mag indien gewenst,
de ongebruikte toestellen al afgeven op het secretariaat. Om in aanmerking te komen voor een eerste
beloning moeten we minimaal 50 gsm's inzamelen met onze school. Helpen jullie ons om zo veel
mogelijk mobiele telefoons en tablets in te zamelen?
Schoolfoto’s
Onze schoolfotograaf zet de schoolfoto’s weer online van 21 november t.e.m. 27 november 2020
23u59. Bestellen kan nog steeds op de online-bestelsite, www.vdeonline.com. Na 27 november is het
niet meer mogelijk om nog schoolfoto’s te bestellen.
Kleuterschool
* ALGEMEEN: * Een goede houding van je kleuter tijdens het spelen is belangrijk. Veel jonge kindjes
vinden de W-zit best een comfortabele houding. In deze zitpositie zijn de knieën gebogen en de benen
weggedraaid van het lichaam. Uiteraard ga je je kind niet straffen wanneer je de W-zit opmerkt, maar
probeer gewoon een andere zitpositie te stimuleren, zoals de kleermakerszit, langzit of kniezit. Geef
zelf ook het goede voorbeeld voor je kleuter. In de bijlage bij de nieuwsbrief kan je hier wat meer info
over vinden.
* Tijdens de turnles of wanneer we naar het bos gaan, verwisselen de kleuters hun schoenen in
turnpantoffels of laarzen. We merken op dat dit nog moeilijk is aangezien onze kleuters hun schoenen
nog niet zelfstandig aan en uit krijgen. Daarom zouden we willen vragen om, als het mogelijk is, je
kleuters schoenen aan te doen die ze makkelijk zelf aan en uit krijgen.
* Eendjesklas: Wat hebben onze nieuwe instappers dat al goed gedaan deze week! Af en toe waren er
nog weleens traantjes maar deze waren meestal snel weer verdwenen. We hebben deze week met het
basismateriaal van onze klas gespeeld en elkaar goed leren kennen. Meester Kenny kwam ook stage
doen voor Kinderzorg. In januari zien we hem nogmaals 2 weken terug. Donderdag kwam juf Anouk
ook een dagje stage doen. Toen gingen we kijken naar Tik Tak, speelden we in de tekenhoek en
voelhoek… Ook juf Anouk komt binnenkort nog een hele week stage doen in onze klas. Volgende
week beginnen we stilletjes aan af te tellen naar de komst van de Sint…
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* Nijntjesklas: Juf Anouk was deze week in onze klas op stage en werkte vooral rond sensomotorische
activiteiten waar de kleuters zelfstandig mee aan de slag konden. Ze genoten van haar aanbod en
aanwezigheid en kijken al uit naar haar komst in december. We kregen ook een nieuwe vriend in onze
klas: Hassan. Iedereen deed zijn best om hem zoveel mogelijk wegwijs te maken in onze speelhoeken.
Stilaan kijken we uit naar het feest van Sint en Piet. Spannend...
* Egeltjesklas: We hebben deze week een nieuw vriendje bijgekregen: Stan. Hij is al helemaal
ingeburgerd door de goede zorgen van onze Egeltjes. We hebben deze week goed gepuzzeld en wat
konden ze dat al knap! Ze hebben naar een mooi poppenkastverhaal mogen luisteren, gebracht door
juf Anouk, stagiaire van de Nijntjesklas. Ook hebben we geoefend op het hanteren van de schaartjes.
Er is heel wat geknipt!
* Muizen- & Berenklas: De Sint en zijn Pieten zijn al helemaal aanwezig in de onze klas. We spelen in de
boot, verkleden ons, doen hele leuke spelletjes… We vinden het allemaal superfijn! Als jullie reclame
ontvangen in de jullie brievenbus over de Sint, mogen jullie dit zeker meebrengen. Dan kunnen we veel
knippen en kleven. Ook mag elke kleuter 1 leeg, glazen potje meebrengen (confituur…). Graag zonder
etiket. Hiermee gaan we iets knutselen voor de Sint.
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat waren we blij om elkaar en de klas op maandag terug te zien! Maar er
was wel een beetje veranderd. Onze poppenhoek kreeg een hele nieuwe indeling. Nu kunnen we
voortaan zelf kiezen hoe we hem inrichten: de ene keer een kapsalon, de andere keer een ridderkasteel
of misschien een restaurant? Zo proberen we de kleuters uit te dagen om samen afspraken te maken,
samen te werken en natuurlijk ook om optimaal speel- en leerplezier te hebben.
We kunnen er niet omheen, de herfst is al goed doorgezet. Later licht en vroeger donker. We hebben
met onze kleuters 'ontdekt' dat een fluohesje dragen heel belangrijk is om gezien te worden. We zullen
de kinderen de hele winter blijven aanmoedigen om dit te dragen om naar school te komen. We hopen
dat de mama's en papa's hiervan ook overtuigd zijn. Wie bijna winter zegt, weet ook naar wat wij
aftellen. Volgende week zullen we spelen en werken rond de Sint en zijn helpers. Dat wordt weer een
spannende tijd...
Nieuwjaarsbrieven lagere school
In de lagere school schrijven de kinderen een nieuwjaarsbrief. Dit is een zinvolle maar tijdrovende
activiteit. Door de extra vakantiedagen willen we in de eerste plaats focussen op de leerstof. Daarom
schrijven we in de klas slechts 2 brieven. De andere brieven kan u zelf kopiëren of thuis schrijven.
Hiervoor geven we de omslagen en inlegvellen mee met uw kind.
Mondmaskertjes
Als kinderen van de lagere school een mondmaskertje willen dragen, mag dat. Het kan bijdragen tot
meer bewustwording. Het vraagt wel een zekere discipline: niet voortdurend met de handen aan
frullen, zorgvuldig en veilig opbergen. Wie ervoor kiest een te dragen tijdens de lessen, draagt het wel
de ganse dag.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Voor de vakantie stelden we de vraag om een voorleesboek in te spreken op video.
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Zo kunnen we deze tijdens de voorleesweek afspelen. Hier is echter weinig reactie op gekomen.
We stellen nu voor om dit eventueel met Google Meet te doen (net zoals bij de oudercontacten).
U kan dan het boek voorlezen aan de computer en wij volgen mee vanuit de klas.
Indien u hieraan wil meewerken tijdens de week van 23 tot 27 november, kan u via het mailadres van
de klasleerkracht een afspraak maken.
We hebben deze week al flink gewerkt. We maakten zelfs al heel wat toetsen. Mogen we vragen om
ook blz. 30 in het werkboek van kern 3 te handtekenen? Dit was is ook een toetsblad.
* 1A: De kinderen mogen volgende week een kleine schoendoos meebrengen. Wie er twee kan
missen, mag er ook een tweede meebrengen.
* 4de leerjaar: Volgende week hebben we heel wat toetsen. Zorg ervoor dat je tijdig begint aan de
toetswijzer. Maak ook extra oefeningen! Geniet van de voorleesmomentjes in de klas!
* 5de leerjaar: Deze week worden we tijdens Wereldoriëntatie ondergedompeld in de geheimen van
bruggen. De leerlingen ontdekken de geschiedenis van bruggen doorheen de tijd van natuurlijke
materialen naar meer kunstmatige materialen, bespreken enkele bekende bruggen, geven hun mening
over graffiti, benoemen de hefbomen in bruggen, enz. Deze kennis komt van pas in een groepswerk
waarvoor uw kind maandag reeds een lijstje met de nodige materialen mee naar huis kreeg. (Breng
alles mee in een zakje met naam op, zodat we eventuele verloren voorwerpen snel terug kunnen
bezorgen.) Wij, de leerkrachten, kijken alvast uit naar de mooie 3D-constructies die jullie kinderen gaan
maken. Haal al die technische kopjes en praktische handjes maar boven want het belooft weer mooi en
indrukwekkend te worden.
Agenda
* 24 november 2020: Oudercontacten KS
* 26 november 2020: Geen avondstudie – PV
* 30 november 2020: Start Advent
* 2 december 2020: Sint op school
* 7 december 2020: Geen avondstudie – PV
* 11 december 2020: Kijkdag nieuwe instappers 9.00 uur
* 21 december 2020 – 3 januari 2021: Kerstvakantie

