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OKTOBER — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?

dinsdag 5 november

Atelier ‘Creëren en sorteren’ — Wiels 1ste leerjaar

Vergadering oudercomité
om 19:30

Ouders
& leerkrachten

donderdag 7 november
Personeelsvergadering
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

vrijdag 8 november Zwemmen 5de leerjaar

maandag 11 november
Wapenstilstand
geen school geen opvang

Iedereen

dinsdag 12 november Atelier ‘Creëren en sorteren’ — Wiels 2de leerjaar

donderdag 14 november Film 5de & 6de leerjaar

vrijdag 15 november Zwemmen 5de leerjaar

maandag 18 november

Schoolfotograaf Alle klassen

Voorleesweek Alle klassen

woensdag 20 november

Bibliotheekbezoek 5de & 6de leerjaar

Grootouderfeest
Alle grootouders van 
alle kleuters

vrijdag 22 Zwemmen 5de leerjaar

woensdag 27 november
Pedagogische Studiedag
geen school opvang in De Buiteling

Alle klassen

vrijdag 29 november

Zwemmen 5de leerjaar

Spelletejsavond
(organisatie oudercomité)

Iedereen



01

BABBELKAFFEE
OPROEP / HUIS
VAN HET
NEDERLANDS 
Op 9 oktober was het eerste 

babbelkaffee. Hier kwamen 

een paar ouders naartoe. 

De nieuwe regels van de 

school werden besproken 

en we stonden even stil bij 

het lezen. Dit is voor ons 

een belangrijk moment in 

contact en communicatie 

tussen ouders en school. We 

zouden via deze weg graag 

nog eens een oproep doen 

zodat er volgende keer meer 

mensen aanwezig zijn zodat 

de ouders op de hoogte 

zijn van wat er in de school 

gebeurt. De volgende datum 

voor het babbelkaffee is op 

11 december. Hou deze datum 

dus zeker vrij en kom met 

ons brainstormen over het 

schoolgebeuren.

——

SAMEN LEZEN
MAAKT
HET LEUKER 
Af en toe is het eens fi jn om 

met een andere klas samen 

te werken. Het 6de leerjaar 

was voor 1 namiddagje juf 

of meester van het eerste 

leerjaar. We hebben samen 

gelezen en geschreven. Het 

werd een hele fi jne namiddag 

en een leerrijke ervaring 

voor de beide leerjaren. De 

kinderen van het eerste 

leerjaar zijn geboeid omdat ze 

eens met de grote kinderen 

kunnen samenwerken maar 

ook de leerlingen van het 

zesde leerjaar leerden bij 

door heel hard hun best te 

doen en op een andere manier 

om te gaan met de jongere 

leerlingen. Dit initiatief zal 

maandelijks op het einde van 

de maand doorgaan zodat 

de leerlingen hier verder in 

blijven groeien. 

——

SCHOLEN-
VELDLOOP 
De leerlingen van de lagere 

school en de derde kleuterklas 

namen dit jaar opnieuw deel 

aan de scholenveldloop. 

Alle leerlingen deden heel 

enthousiast mee en sommigen 

geraakten zelfs op het podium. 

Salomé 2de leerjaar 

Simone 4de leerjaar 

Kenza 5de leerjaar 

Wafi k 6de leerjaar 

Deze leerlingen kunnen het in 

december nog eens opnemen 

tegen alle snelle lopers van 

Brussel tijdens de fi nale op 

de Heizel. Wij kruisen onze 

vingers alvast. 

——
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DE
WOEDEREGELS 
Tip van de school 

Omdat we momenteel heel 

hard inzetten om van onze 

school een “geweldloze” school 

te maken, willen we volgend 

tekstje ook in onze schoolkrant 

zetten… 

Iedereen mag boos zijn, maar 

niemand op onze school 

doet anderen pijn ! Niet met 

woorden en niet met daden. 

Ook thuis kan daarover eens 

gepraat worden. Een luisterend 

oor maakt al veel goed.

——

ATELIER
GABRIËL KURI 
Op 8 oktober zijn de leerlingen 

van het 4 de leerjaar 

naar Wiels gegaan om de 

werken van de kunstenaar 

Gabriel Kuri te ontdekken. 

De leerlingen waren heel 

enthousiast en gemotiveerd. 

Dit door de verschillende 

opdrachten die ze daar 

mochten uitvoeren. In de 

namiddag volgde een atelier 

waar de leerlingen hun talent 

als kunstenaar hebben 

kunnen laten zien! We zijn tot 

het besluit gekomen dat er 21 

kunstenaars zitten in de klas!

——

AFSCHEID
NEMEN DOET
PIJN 
In het tweede leerjaar 

moesten de leerlingen jammer 

genoeg afscheid nemen van 

een vriendinnetje. Truth zal 

binnenkort in een nieuwe 

school beginnen. Zij zal gemist 

worden door haar klas maar 

ook door de leerlingen van 

de andere klassen. We zien 

elkaar wel snel eens terug. 

——



Elk kind is uniek,
laat de ‘verleiding’

los om het te 
vergelijken met 

anderen.
www.rustinjehoofd.com
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DE
KANGOEROE-
KLAS IS
TERUG! 
Wat is de kangoeroeklas ?

De kangoeroeklas is er voor de 

kinderen die meer uitdaging 

nodig hebben. De leerstof 

in de klas wordt gemakkelijk 

verwerkt waardoor deze 

leerlingen niet leren om een 

inspanning te leveren en 

soms interesse en motivatie 

verliezen.

Wie mag er in de 

kangoeroeklas ?

De kinderen die een A-score 

behalen op de LVS-toetsen 

(spelling én wiskunde) of 

een attest hebben van 

hoogbegaafdheid kunnen naar 

de kangoeroeklas gedurende 

een bepaalde periode. 

Wanneer er nieuwe LVS-testen 

worden afgenomen, kunnen 

de groepen veranderen. Hierbij 

wordt ook rekening gehouden 

met sociaal-emotionele 

aspecten en de houding van 

het kind tegenover deze 

werking. Het belangrijkste blijft 

hierbij dat het kind zich goed 

voelt in de klas, waar ook al 

veel en goed gedifferentieerd 

wordt. Dat is meestal 

voldoende voor de meeste 

leerlingen. Wanneer we merken 

dat dit toch onvoldoende is, 

gaan we kijken hoe we dat 

kind toch nog meer kunnen 

uitdagen. 

Werking en doelstellingen 

Deelname aan de 

kangoeroeklas is bijkomend 

op de binnenklasdifferentiatie 

die standaard al geboden 

wordt voor deze kinderen. 

Het kind mist geen belangrijke 

informatie en uitleg uit de klas 

op de momenten dat het naar 

de kangoeroeklas gaat. Eén 

keer per week gaan ze een 

uurtje uit de klas. Dan krijgen 

ze uitleg over de oefeningen 

die ze zelfstandig mogen 

maken in de klas of tijdens het 

kangoeroe-uurtje. Anderzijds 

werken we dan ook aan andere 

vaardigheden: denkoefeningen, 

fi losoferen met kinderen, 

probleemoplossend denken, 

zelfstandig werken aan een 

project… 

—  De voornaamste doelstelling 

is het tegemoetkomen aan 

de specifi eke behoeften 

van hoogbegaafde of 

meerbegaafde kinderen door 

het geven van een extra 

intellectuele stimulans en 

uitdaging op eigen niveau.

—  We willen leerlingen een 

goede leer- en werkhouding 

bieden door hen opdrachten 

van een moeilijker niveau 

aan te bieden. Op die manier 

leren ze dat fouten maken 

mag en stimuleren we hun 

doorzettingsvermogen. 

——
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SAMEN-
WERKING
TUSSEN L1
EN K3
Het derde kleuterklasje en 

het eerste leerjaar proberen 

af en toe samen te werken. 

De juffen werken dan een 

fi jn hoekenwerk uit die beide 

leeftijden uitdagend genoeg 

vinden. Het wordt aangeraden 

om samen te werken met deze 

twee klassen om de overgang 

tussen de kleuterschool en de 

lagere school gemakkelijker 

te maken. De kinderen van het 

eerste leerjaar zien hun juf 

van vorig jaar nog eens terug 

en de kinderen van de derde 

kleuterklas maken al eens 

kennis met de nieuwe juf.

——

NAAR DE
JAARMARKT
MET DE
KLEUTERS EN
HET EERSTE
LEERJAAR 
Op maandag 14 oktober 

gingen we naar de jaarmarkt, 

oef geen regen! Samen 

met alle kleuterklassen en 

enkele mama’s (waarvoor 

dank!) gingen we eens 

kijken wat er allemaal te 

doen was. Naast de vele 

kraampjes met schoenen, 

pantoffels, paraplu’s,… 

stonden er natuurlijk aan 

de abdij vele dieren om te 

bewonderen. Sinds ons thema 

“de boerderij” herkenden 

wij natuurlijk alle dieren 

(koeien, lama’s, ezels, kippen, 

paarden,…) Wat een plezier! 

Als kers op de taart mochten 

we een ritje maken in de 

molen, elke klas mocht een 

ritje maken. Terug op school 

konden de kleuters nog 

genieten van een lekker stukje 

mattentaart, wat een fi jne 

voormiddag! Na de middag 

was het aan de kinderen 

van het eerste leerjaar. Ook 

zij hadden veel plezier en 

vonden het vooral leuk om 

naar de diertjes te kijken. 

Een ritje op de molen mocht 

hier natuurlijk ook niet aan 

ontbreken. Wat was dat een 

fi jne dag! 

——



ZWEMMEN MET
DE LAATSTE-
JAARS 
Ook dit schooljaar gaan wij 

weer zwemmen! Het zesde 

leerjaar start met wekelijkse 

zwemlessen van september 

tot eind oktober! Wij bereiden 

ons al voor op de grote 

zwemwedstrijd! Wij zijn 

benieuwd naar de resultaten 

van de kinderen tijdens deze 

zwemwedstrijd. De focus ligt 

bij het zesde leerjaar op het 

‘baantjes trekken’. Na elke 

zwemles mogen we wat spelen 

in het water! Keileuk! Na het 

zesde leerjaar zal het vijfde 

leerjaar aan de beurt zijn en 

zo gaan we verder tot het 

derde leerjaar. 

——
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JARIGEN
VAN DE MAAND 
Onthaalklas Nayla, Anna & 

zoya 1ste & 2de kleuterklas 

Molly, Maite & Abdallah 3de 

kleuterklas Lina J., Rayan A. 

3de leerjaar Mujib 

——

BOSUITSTAP
3L 
Natuur is de beste leerschool. 

De leerlingen van het derde 

leerjaar werkten intensief 

rond ‘ de week van het 

bos’. Dit is in de derde klas 

een belangrijk thema. Om 

dit thema nog beter te 

ondersteunen gingen ze 

op 17 oktober op uitstap 

naar het bos. Hier leerden 

de leerlingen veel bij over 

kastanjes, bladeren en 

paddenstoelen maar konden 

ze ook eens echt ravotten 

en kampen bouwen. We 

stapten op de tram aan de 

schoolpoort en stapten af 

aan het kasteel van Calmeyn. 

Hier konden we dan het bos 

beginnen ontdekken. We 

hadden het geluk dat het 

een gemengd bos was, hier 

konden we dus de dingen die 

we geleerd hadden ook eens 

in het echt zien. Het werd een 

fi jne dag en wij gingen met 

vuile kleren naar huis.

——
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EETFESTIJN
Op zondag 20 oktober vond 

ons jaarlijks eetfestijn plaats. 

Het werd een echt succes. De 

stoemp vloog de keuken uit. 

De leden van het oudercomité 

willen de aanwezige mensen 

graag bedanken en de 

school bedankt graag ons 

fantastische oudercomité. 

Bedankt voor de steun! 

——

De leerlingen waren heel 

creatief in het brengen 

van hun spreekbeurt! Op 

de foto Hatim en Imrame 

die ons trakteerden op 

lekkere croissants na hun 

uiteenzetting over Frankrijk! 

Smullen maar!

Vrijdag 18 oktober gingen 

de leerlingen van het zesde 

leerjaar voor de laatste keer 

zwemmen! Om dit mooi af 

te sluiten gingen we naar 

de Snack om te genieten 

van een heerlijke durum en 

een frisdrankje! Het was 

superleuk!!!

——

NIEUWS UIT DE
ZESDE KLAS 
In de zesde klas staat de 

wereld ook niet stil. Vorige 

week was het de beurt 

aan het zesde leerjaar om 

te zorgen voor een nette 

speelpaats! De herfst is 

duidelijk in het land! Vele 

handen maken het werk 

lichter, samenwerken is de 

boodschap!

Deze maand kregen de 

leerlingen van het zesde 

leerjaar als opdracht om een 

Europees land te bespreken. 

Zowel media, muzische 

vorming en Wereldoriëntatie 

kwamen aan bod in dit 

onderwijsarrangement. 

En uiteraard ook taal! 


