OKTOBER — KALENDER & INFO
Wanneer ?

Wat ?

Voor wie ?

Start naschoolse activiteiten

Voor alle ingeschreven leerlingen

Veldloop / geen warme maaltijden
(boterhammen meebrengen)

3 KK tot en met L6
(Park van Vorst)

dinsdag

1

oktober

vrijdag

4

oktober

Zwemmen

6de leerjaar

woensdag

9

oktober

Babbelkaffee

Alle ouders

vrijdag

11

oktober

Zwemmen

6de leerjaar

dinsdag

15

oktober

Personeelsvergadering
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

woensdag

17

oktober

Bibliotheek

5de en 6de leerjaar

vrijdag

18

oktober

Zwemmen

6de leerjaar

zondag

20

oktober

Eetfestijn ‘Super stoemp’
van 12:00 tot 15:00 in de eetzaal

Iedereen

woensdag

23

oktober

Pedagogische studiedag geen school
geen opvang (wel in de Buiteling)

Voor iedereen

donderdag

24

oktober

Oudercontact

Alle klassen

vrijdag

25

oktober

Zwemmen

6de leerjaar

maandag

29

oktober

Start herfstvakantie

Voor iedereen
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ONTSNAPPEN
UIT DE
KLAS DAT
KUNNEN
WE!

DE START
VAN EEN
HOOPVOL
SCHOOLJAAR.

De leerlingen van de derde
klas moesten op de eerste
schooldag eerst eens
bewijzen dat zij het wel
waard waren om in het derde
leerjaar te zitten. De juf stak
een escaperoom in elkaar.
Iedereen kent het principe
wel: je wordt opgesloten
in een ruimte en moet zo
snel mogelijk ontsnappen.
De leerlingen moesten
allerhande opdrachten
uitvoeren en deden dit echt
heel goed! Net op tijd vonden
ze de sleutel zodat ze het
klaslokaal konden verlaten.
Tussendoor leerden ze de
klasafspraken kennen en
nu weten ze ook al een paar
dingetjes over de juf.
——

Wie ‘nieuw schooljaar’
zegt, zegt ook automatisch
‘nieuw thema’. Dit jaar slaan
we de handen in elkaar en
werken we aan een hoopvol
schooljaar. Het jaar startte
op een ﬁjne manier. Op de
eerste schooldag mochten
alle leerlingen hun duim
stempelen op een groot hand,
‘wij duimen voor een ﬁjn
schooljaar’. Daarna leerden
de leerlingen hun nieuwe juf/
meester kennen. Het werd
een ﬁjne eerste schooldag.
Wij hoorden het duimenlied
ook voor de allereerste keer!
Dit jaar starten we met een
nieuw project, op termijn
zouden we graag afstappen
van de gewone en toch wel
een beetje saaie beltoon die
onze bel maakt. Elke maandag
zullen de kinderen vanaf nu
dus naar de rij gaan wanneer
het duimenlied opstaat. Dit
zal later geëvalueerd worden
en dan zien we wel hoe het
verder gaat.
——
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BAKKER
BEZOEK
K1 & K2
Op 18 september gingen
de kleuters van K1 en K2 in
groepjes naar de bakker.
In het teken van het thema
verjaardag gingen ze eens
een kijkje nemen bij onze
plaatselijke bakker. Hier
kochten ze allerlei dingen
om in de klas verloren brood
mee te maken, hmm dat was
smullen!
——

VERNIEUWING
BIJ DE
KLEUTERS
In de grote vakantie is er hard
gewerkt in de kleuterklassen.
De muur tussen de eerste
kleuterklas en de tweede
kleuterklas is weggehaald
en de twee klassen zijn
omgetoverd tot één
prachtige nieuwe klas. Vanaf
dit schooljaar worden de
eerste en tweede kleuterklas
één grote klas waarin de
kleuters veel speel, beweeg en
leerruimte krijgen.
——
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GETALBEELDEN
LEUK
INOEFENEN
De leerlingen van het eerste
leerjaar zijn natuurlijk volop
bezig met het leren en het
inoefenen van de getalletjes.
Om dit voor de leerlingen
een beetje leuker te maken
probeert de juf vaak op een
speelse manier te oefenen.
De leerlingen mochten een
heel parcours aﬂeggen om de
getalbeelden te ontdekken.
Het gaat daar goed, in die
eerste klas!
——

BIB VOOR
DE
KLEUTERS
We hechten als school veel
belang aan lezen, voor de
kleuters is dit nog niet
mogelijk. Daarom besloten
we dit jaar om te starten met
een kleuterbibliotheek. Deze
zal tweewekelijks doorgaan
op vrijdag in de polyvalente
zaal tussen 15:30 en 15:45. Elke
kleuter mag met zijn ouders
één boekje uitlenen die ze
twee weken mogen bijhouden.
het aanbod sluit aan bij de
thema’s die we in de klassen
ontdekken. Kleuters die in
de opvang moeten blijven
kunnen met de juf een boekje
kiezen wanneer de ouders dit
wensen.
——

NIEUWS
UIT
DE EERSTE
GRAAD
De eerste graad zal dit jaar
heel vaak samen aan het werk
gaan. De leerlingen knutselen
op dinsdag namiddag altijd
samen. Hier zijn verschillende
voordelen aan verbonden:
er zijn meerdere juffen om
zich bezig te houden met de
kinderen en de kinderen leren
meer van elkaar. De eerste
week maakten ze samen
een mooie robot. Daarnaast
kunnen jullie ook foto’s zien
van een fotozoektocht waar
de leerlingen samenwerkten.
Aan de hand van foto’s
moesten de leerlingen op zoek
gaan naar bepaalde plekken
in de school. Dit was vooral
voor het eerste leerjaar een
hele leerrijke ervaring, op
deze manier konden ze hun
‘nieuwe’ school een beetje
beter leren kennen. Alle
leerlingen deden heel actief
mee en ze vonden het oprecht
een leuke namiddag.
——
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JARIGEN
VAN
DE MAAND

EEN
BEZOEKJE
AAN DE
BOERDERIJ
Samen met de hele
kleuterschool bezochten we
op vrijdag 20 september een
boerderij. We mochten onder
andere verse pudding maken
met de melk van de koeien
en konden dit ook proeven,
hmmm! We gingen ook op
bezoek bij de verschillende
dieren op de boerderij zoals
konijnen, kippen en koeien.
Samen hebben we in het stro
en hooi gespeeld én mochten
we doorheen een maisdoolhof,
spannend!
——

MUZISCHE
KLEUTERS
SAMEN
AAN
DE SLAG.
Tijdens elk thema komen alle
kleuterklassen op dinsdag
samen voor een muzisch
uurtje. De invulling hiervan
is elke keer anders: vorige
week zongen en dansten we
samen klassieke kinderliedjes
(hoedje van papier, ik zag
twee beren...) vandaag
konden de kleuters genieten
van een poppenkast over jarig
zijn! #gezelligsamenzijn
——
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ZWEMMEN
MET DE
LAATSTEJAARS

Onthaalklas Juf Alexandra &
Kenza 1ste & 2de kleuterklas
Lea, Aya, Lola, Adelina & Rayan
3de kleuterklas Rayan 1ste
leerjaar Juf Shari, Juf Fanny,
Hadje & Matthias 2de leerjaar
Salomé, Yann 3de leerjaar
Jinane, Sahab, Amina & Logan
4de leerjaar Nora 5de leerjaar
Alexsia & Alec
——

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.
——

KWARTIERMAKERS
ZIJN
TERUG/
BOEKENPROF
OP BEZOEK
Het nieuwe schooljaar
brengt ook opnieuw de
kwartiermakers met zich
mee. Zowel de lagere school
als de kleuterschool leest
elke dag een kwartiertje.
Dit bevordert het lezen
ook op latere leeftijd. Het
kwartierlezen gebeurt steeds
in de eigen klas, maar af en
toe gaan we ook op bezoek bij
de boekenprof. Dit was het
geval in de eerste week van
het schooljaar. De boekenprof
liet de leerlingen op hun eigen
niveau kennismaken met de
boeken die in de bib liggen.
De tweede graad leerde hoe
je best een boek kon kiezen
en probeerde voor elkaar
aan de hand van interesse
een boek uit te kiezen. De
oudere klassen gaan ook om
de week naar de bibliotheek,
het is belangrijk dat alle
kinderen goed lezen. Het is
ook aangeraden om hier thuis
aandacht voor te hebben.
——
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